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INFORMAŢII 
PERSONALE  

Jáni Etelka 

 

  

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 197 / 17,  Târgu Mureș, Cod poștal 540539, 
România 

 
 0744 582105 / 0745396036 

 etelka.jani@dam.rowater.ro  
       jetus@yahoo.com 

 

Sexul:                                             F  

Data naşterii:                        30/12/1961  

Naţionalitatea:                       Maghiară  
 
 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

   

 Prezent 

 

  

Mai 2012 – 15.04.2021 

  

Director  SGA Mureș – ABA Mureș 
 
 
 
Șef serviciu Exploatare lucrări-Urmărirea comportării construcțiilor și 
siguranța construcțiilor hidrotehnice, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, 
Târgu Mureş,  Str. Köteles Sámuel, nr. 33, http://www.rowater.ro/damures/  
- atribuții din cadrul serviciului: 

▪ organizarea, coordonarea și controlul activității de exploatare, întreţinere, 
reparaţii, modernizare, urmărire a comportării în timp şi punere în 
siguranţă a lucrărilor hidrotehnice din cadrul Sistemului Naţional de 
Gospodărire a Apelor aflate în administrarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Mureş, conform normelor, normativelor şi regulamentelor de 
exploatare, în vigoare.  

▪ urmărirea şi asigurarea supravegherii a stării tehnice a lucrărilor 
hidrotehnice aflate în administrare,  

▪ analizarea şi participarea la întocmirea rapoartelor anuale şi/sau 
periodice privind starea de siguranţă a construcțiilor hidrotehnice  

▪ verificarea întocmirii programului anual de gospodărire a apelor, stabilirea 

 

LOCUL DE MUNCA 
PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 

 

POZIŢIA 

 

LOCUL DE MUNCĂ  

 

 

 
▪ Administrația Naționala „Apele Române”  

- Administrația  Bazinală de Apă Mureş - 
 
 

▪ Director S.G.A.  Mureș 
 

 
▪ A.B.A. Mureș – S.G.A. Mureș 

mailto:etelka.jani@dam.rowater.ro
mailto:jetus@yahoo.com
http://www.rowater.ro/damures/
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şi programarea lucrărilor de reparaţii ce se vor executa cu forţe proprii 
sau cu terţi, în ordinea priorităţii, programează anual volumele de lucrări 
de întreţinere şi reparaţii care se vor executa în anul respectiv, pe baza 
colectării, verificării şi centralizării datelor transmise de către SGA - uri şi 
birourile  administraţiei bazinale şi îl prezintă spre aprobare Comitetului 
Director al Administraţiei Naţionale „Apele Române” Bucureşti. 

▪ verificarea raportarilor lunare privind executarea lucrărilor din cadrul 
Programului de Gospodărire a Apelor  și a altor activități conexe aferente 
serviciului pe care îl coordonez (inclusiv referate de oportunitate aferente 
inchirierilor,  Fișe sintetice - protocoale, sesizari, regulamente de 
exploatare, regulamentul coordonat bazinal, caiete de sarcini pentru 
achiziția lucrărilor, verificare documentațiilor de obținere a actelor de 
reglementare – avize  în vederea formulării punctului de vedere la 
solicitarea serviciului de specialitate, etc.). 

▪ participare la comisiile de specialitate (în vederea verificării lucrărilor 
hidrotehnice,licitații pentru închirieri, atribuiri, verificări proiecte din punct 
de vedere tehnico-economic privind respectarea cerințelor legislative, etc 

                       

2005 – 2012 mai 

 
Inginer în cadrul biroului de avize și autorizații ABA Mureș 

2001 - 2005 

 

 

S.C. ETI COMIMPEX SRL –  
agenție imobiliară și de comerț cu amănuntul 
Director 
- atribuții: organizarea, supravegherea și conducerea activităților societății 
 

1985 - 2001 

 

 

 

Intreprinderea de Intreținere și Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătățiri Funciare - 
Mureş 
 – inginer, în cadrul atelierului de proiectare  și cadastru 
- atribuții: proiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
 
 

EXPERIENŢA 

      IMPLEMENTARE PROIECTE  

 

Septembrie 2014 - 
15.04.2021 

 

 

 

01.12.2019 - prezent 

 

 

 
 
 
 
Responsabil implementare proiect Watman – Sistem informațional pentru  
managementul integrat al apelor – etapa I +etapa II 
Membru echipă elaborare PMRI ( Planul de Management al riscului la 
inundații în B.H. Mureș) ETAPA I și etapa II  
 
 
Membru echipă de implementare a proiectului ANAR - Proiect RO - 
FLOODS în calitate de expert de prevenire riscuri tehnologice  
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 

1.Calificarea  obţinută  Inginer 

Numele şi tipul organizaţiei de 
învăţământ sau instruire  

“ Institutul Politehnic “ Gheorghe Asachi” Iași -Facultatea 
Hidrotehnică – specializarea Îmbunătăţiri Funciare 

Perioada cursului  1980-1985 
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2.Calificarea  obţinută Master - evaluări imobiliare 

Numele şi tipul organizaţiei de 
învăţământ sau instruire 

“Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi” Facultatea de 
Construcţii şi Arhitectură” 

Perioada cursului 
2002-2003 

3.Calificarea  obţinută 
Postuniversitare - Specializare: Monitorizarea dezastrelor și 
poluării 

Numele şi tipul organizaţiei de 
învăţământ sau instruire 

“Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi” Facultatea de 
Construcţii şi Arhitectură” 

Perioada cursului 
2006 (patru săptămâni) 

4. Calificarea  obţinută 
Certificat Expert Evaluator de proprietăți imobiliare 

Numele şi tipul organizaţiei de 
învăţământ sau instruire 

ANEVAR 

Perioada cursului 
2005 -2006 

5. Calificarea  obţinută 
Certificat de absolvire – Manager de proiect – 2014 

Numele şi tipul organizaţiei de 
învăţământ sau instruire 

S.C. COREX & C.B. S.R.L.Sinaia  

6. Calificarea  obţinută 
Certificat de absolvire curs practic -Devize de lucrări în construcții 
și instalații 

 

COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

 

        Limba(i) maternă(e) 

            Limba oficială                 

Maghiară  

Română 

  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

franceză 
A1 Utilizator 
elementar   

 B1 Utilizator 
independent   

A1 Utilizator 
elementar   

A2 Utilizator 
elementar   

B1 Utilizator 
independent   

  
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: 
Utilizator experimentat 
  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de 
comunicare  

▪ bune competenţe de comunicare  

Competenţe 
organizaţionale / 

manageriale  

▪ leadership (în prezent, sunt responsabila unei echipe de 9 persoane) 

▪ colaborare cu colegii din alte compartimente și din cadrul subunităților noastre 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

▪ o bună cunoaştere a formatelor de raportare conform cerinţelor Uniunii Europene 

▪ o bună cunoaştere a cerinţelor Directivei Cadru Apă 60/2000 și a legislației 
aferente domeniului de activitate 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicar
e 

Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvare

a de 
probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

  

  

▪ bună cunoaştere a pachetului Officce ( Word, Excel, PowerPoint,) 

▪ cunoştinţe de  utilizare a programelor  ArcGIS nivel începător  

Alte competenţe  ▪ competențe de cunoaştere a proceselor de control al calităţii, aferente 
specializării “Managementul Sistemelor Calităţii“, 

▪ “Managementul Proiectelor” 

Permis de conducere  Categoria B 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

