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INFORMAŢII PERSONALE Ion PĂVĂLEANU  
 

   Iasi  

 0232/218192         

 

| Data naşterii 03/12/1955| Naţionalitatea română 

 
 

 
 EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

Octombrie 2017 – prezent Sef  birou Plan de Management Bazinal   

Administrația Bazinală de Apă Prut- Bârlad  

Coordonează şi integrează activităţile privind Implementarea Directivei Cadru Apa 2000/60/CE şi 
elaborarea Planului de Management al spaţiului hidrografic Prut – Bârlad, Urmărirea implementării 
celorlalte Directive Europene în domeniul apei, Coordonarea activităţii compartimentului Relaţii 
Transfrontaliere. 

 

 

Director  

Administrația Bazinală de Apă Prut- Bârlad  

•  Conduce şi coordonează întreaga activitate a  A.B.A. Prut-Bârlad; 
•  Răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu; 
•  Aprobă măsurile de îmbunătăţire a activităţii propuse de subunităţile A.B.A. Prut-Bârlad şi funcţiile de 
conducere de la sediul A.B.A. Prut-Bârlad; 
•  Semnează contractele încheiate de A.B.A. Prut-Bârlad; 
•  Supune spre aprobare listele de investiţii surse proprii şi listele de utilaj dotare;Semnează şi/sau 
aprobă avize, autorizaţii, referate tehnice în baza prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul 
gospodăririi apelor; 
•  Supune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli; 
•  Coordonează activitatea privind auditul intern şi controlul financiar intern; 
•  Verifică modul de întrebuinţare a fondurilor băneşti, a materiilor prime, materialelor, stocurilor şi a 
tuturor valorilor băneşti; 
•  Ia măsurile necesare pentru recuperarea creanţelor prin obţinerea de titluri executorii şi sprijină 
organele abilitate în executarea acestora; 
•  Exercită controlul direct asupra tuturor actelor şi formularelor prin care se centralizează veniturile şi 
cheltuielile instituţiei; 
•  Aprobă regulamentul intern şi măsurile de protecţia şi securitatea muncii, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 
•  Propune spre aprobare organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare; 
•  Aprobă măsuri, potrivit legii, pentru imputarea şi recuperarea pagubelor rezultate din culpa 
angajaţilor; 
•  Coordonează activitatea de personal, asigură respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea atribuţiilor 
de serviciu şi a prevederilor legale; 
 

 

aprilie 2009 – octombrie 2017 Director    

Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ - Administrația Bazinală de Apă Siret 

octombrie 2008 – aprilie 2009 

 

 

 

Manager Zona Sud  
Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ 

iunie 2005 – octombrie 2008 

 

 

 

ianuarie 1990 – mai 2005 

 

 

august 1981 – ianuarie 1990 

Director tehnic producţie  
Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ 

 
 
Director  
Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ, Administraţia Bazinală de Apă Siret 
 

Inginer 
Oficiul de Gospodărire a Apelor Neamţ 

Sarcini de execuţie lucrări hidrotehnice, sarcini de organizare – planificare, gospodărire cantitativă şi 
calitativă a apelor şi investiţii ca şef compartiment  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

 2003   Cursuri postuniversitare 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi 

Dezvoltarea abilităţilor în monitorizarea efectelor unor calamităţi naturale şi procese 
poluante 

  

1976-1981  Studii Licenţă 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași - Facultatea de Hidrotehnică, secţia Construcţii 
Hidrotehnice  

Inginer construcţii hidrotehnice (şef promoţie) 

  

Publicaţii 

 

„Fenomenul de zăpor pe râul Bistriţa – cauze, manifestare, efecte” – Iaşi, 2004 

  


