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INFORMAŢII 
PERSONALE 

Panaite Marius Mirel  

 

         Adresă :  Galati,  jud. Galaţi  

  

        E-mail :     mirel.panaite@dap.rowater.ro 

 

 
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
  

  

 
      21 mai 2021 – prezent 

Director S.G.A. Galati 

A.N. ”Apele Romane” – Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad 

Sistemul de Gospodărire a Apelor  - Galaţi 

 

 
Martie 2016 – 20 mai 2021 

Inspector de specialitate in gospodarirea apelor– Compartiment 
Inspectia Teritoriala a Apelor 

A.N. ”Apele Romane” – Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad 

Sistemul de Gospodărire a Apelor  - Galaţi 

- Controale pe teritoriul administrat de S.G.A. Galati privind respectarea de către 
persoanele juridice sau fizice a legilor şi reglementărilor în vigoare din domeniul 
gospodăririi calitative şi cantitative a apelor, precum şi al exploatării în siguranţă a barajelor 
şi a altor construcţii hidrotehnice; 

- Intocmirea actelor de control cu constatările şi măsurile dispuse; 

- Intocmirea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul 
gospodaririi apelor; 

- Interventia prompta in cazul producerii unei poluari accidentale a apelor pe raza de 
administrare a Sistemului de Gospodarire a Apelor Galati; 

Ianuarie 2006 – 
februarie 2016  

Inginer – Birou Gestionarea Resurselor de Apă 

 
A.N. ”Apele Romane” – Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad 

Sistemul de Gospodărire a Apelor  - Galaţi 

 - Monitorizarea calitativa si cantitativa a resurselor de apa; 

- Intocmirea actelor de reglementare la unitatile consumatoare de apa; 

- Interventia prompta in cazul producerii unei poluari accidentale a apelor pe raza de 
administrare a Sistemului de Gospodarire a Apelor Galati; 

- Intocmirea proceselor verbale de receptie privind utilizarea/exploatarea resurselor de apa; 

- Aplicarea penalitatilor la folosintele consumatoare de apa pentru abateri de la normele de 
utilizare/exploatare a resurselor de apa; 

 

 

August 2004 – Ianuarie 
2006   

Inginer – Responsabil protectia mediului, Sef Statie Epurare Fabrica de 
zahar Liesti, judetul Galati 

SC Zaharul Liesti SA – comuna Liesti, judetul Galati 

Intretinerea si exploatarea Statiei de epurare ce deservea Fabrica de Zahar din comuna Liesti, 
judetul Galati. Intocmirea si transmiterea raportarilor privind gestionarea factorilor de mediu din 
cadrul Fabricii de zahar. Participarea la controalele autoritatilor din domeniul protectiei mediului 
cat si gestionarea calitativa si cantitativa a resurselor de apa utilizate pe amplasamentul Fabricii 
de zahar. 
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COMPETENŢE 
PERSONALE 

  

 

 
 
 
 

 

 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

  

 

 

   
 

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  

 Octombrie 2006 – Iulie 2010 

Universitatea Dunarea de Jos  - Galati 

Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor   

Specializarea: „Controlul Calitatii Mediului”   

Diplomă de licenţă  - Inginer colegiu 

 

 

Limba(i) straina(e) engleza 
  

Autoevaluare ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

 A1 A1 A1 A1 A1 

Competenţe personale  Integritate si onestitate; Abilitati pentru munca in echipa; Abilitate pentru munca de teren; 
Capacitate de sinteză si analiza; Comunicare, Spirit de observare, Capacitate de intelegere 
a problemelor, Capacitate de exprimare scrisa, Mobilitate in actiune. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Cunostinţe solide in domeniul instalaţiilor de alimentari  cu apa si canalizari, Protectia 
mediului, interventia si combaterea poluarilor accidentale. 

O buna cunoastere a materialelor pentru instatii; 

Excelente abilitati de comunicare, interrelationare si lucru in echipa; 

Capacitate foarte buna de invatare si asimilare cunostinţe. 

Competenţe informatice  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Access, Reţele de 
calculatoare şi Internet 

 

Permis de conducere Categoria B ( din anul 2008) 


