
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stegerean Dănuţiu 

Adresă(e)   Mal Stâng Someş, Bloc T1, ap.22,  

440216 Satu Mare 

Telefon(oane) 0725809170 

                                             E-mail(uri) stegerean@apaservsm.ro 
danstegerean@yahoo.com  

 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 24.01.1960 

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Director general adjunct 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada   Octombrie 2017 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator executiv / director general adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Exercitarea oricăror atribuții ce  revin din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului și din hotărârile 
Consiliului de Administraţie, precum şi din prevederile legale  

 În calitate de director general adjunct asigură suport top managementului în dezvoltarea viziunii, declaraţiei de 
misiune, a  strategiilor de afaceri ale organizaţiei şi să coordoneze activitatea de planificare pe termen mediu şi 
scurt la nivelul societăţii  precum  si  alte responsabilităţi similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administraţie 
periodic sau cele stabilite prin Contractul de mandat. 

 

  Numele şi adresa angajatorului S.C. APASERV SATU MARE S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare 
 

  

Perioada     Martie 2013 – octombrie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Administrator executiv / director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Exercitarea oricăror atribuții ce  revin din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului și din hotărârile 
Consiliului de Administraţie, precum şi din prevederile legale  

 În calitate de director general  răspunzător de administrarea operativă curentă a Societăţii precum  si  alte 
responsabilităţi similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administraţie periodic sau cele stabilite prin 
Contractul de mandat. 

 

  Numele şi adresa angajatorului S.C. APASERV SATU MARE S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare 
 

 

 

Perioada     Februarie   - martie 2013 
 

Funcţia sau postul ocupat director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Răspunzător de administrarea operativă curentă a Societăţii precum  si  alte responsabilităţi similare 
care îi sunt delegate de Consiliul de Administraţie 

Numele şi adresa angajatorului S.C. APASERV SATU MARE S.A. 

mailto:stegerean@apaservsm.ro
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare 
 

  

Perioada Aprilie 2008 – Februarie 2013 

Funcţia sau postul ocupat     Inspector de specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărirea pieţei materialelor de construcţii, autorizarea laboratoarelor de încercări în activitatea de 
construcţii, a staţiilor de mixture asfaltice, betoane, aggregate, urmărirea executării construcţiilor şi 
comportarea lor în timp 

Numele şi adresa angajatorului     Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti – Direcţia Regională în Construcţii Nord Vest – C.C.I.C.L.C. Satu        
Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Compartimentul supravegherea pieţei  materialelor de construcţii, inspector evaluator autorizarea 
lboratoarelor şi diriginţilor de şantier, controlul calităţii lucrărilor de infrastructură şi implementarea 
acestora. 

  

Perioada Iulie 2006 – Aprilie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Director   

  Numele şi adresa angajatorului S.C. Bomax Trading S. R.L. , Sucursala Satu Mare 
  

Perioada Septembrie 2005 – iulie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Director de zonă  

Numele şi adresa angajatorului S.C.DANEX S.R.L. Bucureşti 

 
Perioada 

 
Mai 2001 - Iulie 2006  

Funcţia sau postul ocupat Director   

Numele şi adresa angajatorului S.C. A.N.I.F. S.A., Sucursala Satu Mare 
  

Perioada Septembrie 1997- Mai 2001 

Funcţia sau postul ocupat Șef secţie canal   

             Numele şi adresa 
angajatorului 

Regia Autonoma Apa Canal Satu Mare 

  

Perioada Septembrie1993- August1997 

Funcţia sau postul ocupat Director    

             Numele şi adresa 
angajatorului 

Regia Autonoma Apa Canal Satu Mare 

  

Perioada August 1990- Septembrie1993 

Funcţia sau postul ocupat Șef secţie canal   

             Numele şi adresa 
angajatorului 

I.J.G.C.L. Satu Mare 

  

Perioada August 1987 - August 1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar   

             Numele şi adresa 
angajatorului 

I.J.G.C.L. Satu Mare 

 
Educaţie şi formare 

 

  

  

Perioada 1982-1987 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

   Institutul Politehnic „Traian Vuia” 
   Facultatea de construcţii hidrotehnice, specializarea: alimentări cu apă şi canalizări 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Universitate de cercetare avansată şi educaţie 

  

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Autorizaţie 

Alte cursuri si participari: Şef compartiment control calitate (CQ) în construcţii 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Autorizaţie 

Alte cursuri si participari: Şef staţie mixturi asfaltice 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   A2  A2  A2  A2  A2 

Franceză   B1  B1  B1  B1  B1 
            

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate în conservaţie, sociabil în relaţii profesionale cu partenerii de afaceri. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Operativitate şi pragmatism în relaţiile de organizare şi coordonare a activităţilor cotidiene, aptitudini 
obţinute în activitatea al nivel de decizie de-a lungul anilor. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Permanentul contact cu produucţia, nevoia de decizie tehnică şi operaţională în multe situaţii şi relaţii 
contractuale, mi-au dezvoltat competenţa şi aptitudinile tehnice. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

În toate activităţile pe care le-am desfăşurat în ultimii ani şi prin excelenţa la Inspecţia în Construcţii, 
unde comunicarea era numai pe calculator, am obţinut competenţa şi cunoştinţele necesare de 
operare.. 

Alte competenţe şi aptitudini Sportive (tenis de câmp) 

Permis(e) de conducere Permis de conducere, categoria B 

Informaţii suplimentare Membru fondator al Aociaţiei Române a Apei. 

 
 
 
 

Satu Mare       Semnătura 
 
20.09.2017 


