
 
Curriculum Vitae 

INFORMAŢII PERSONALE  
Nume FLEANCU NICULAE 
Adresă , 

 
Telefon  
Fax  
E-mail  
Naţionalitate Română 
Data şi locul naşterii                              . 
STAREA CIVILĂ - căsătorit, doi copii (de 10 şi 17 ani); 
EXPERIENŢĂ  
PROFESIONALĂ 
 

- 19.09.2005-10.04.2008, DADR-UARZ Constanţa, str. Revoluţiei 
-  din Decembrie 1989, nr. 17-19, Constanţa, Administraţia publică, 

Director executiv adj., Reproducţia, ameliorarea şi selecţia 
animalelor, Inspecţia de stat; 

- 2002-2005, AF Fleancu Niculae, str. Victoriei, nr. 137, M. 
Kogălniceanu, Constanţa, Agricultură şi creşterea animalelor, 
Producerea de furaje, seminţe, producţie vegetală, prestări servicii 
în agricultură, desfacere; Constanţa, Agricultură şi creşterea 
animalelor, Producerea de furaje, seminţe, producţie vegetală, 
prestări servicii în agricultură, desfacere; 

- 2000-2002 Director SC Ceres SA Mihail Kogălniceanu, DN 2 A, 
Mihail Kogălniceanu, Agricultură şi creşterea animalelor, 
Producerea de furaje, seminţe, producţie vegetală, prestări servicii 
în agricultură, desfacere; 

- 1995-2000 , SC Ceres SA Mihail Kogălniceanu, DN 2 A, Mihail 
Kogălniceanu, şef fermă vaci lapte, creşterea şi exploatarea 
vacilor de lapte, industrializarea laptelui, desfacerea producţiei; 

- 1993- 1995, Director SC Spicul Rahmanu SA, Loc. Rahmanu, jud. 
Tulcea, Agricultură şi creşterea animalelor, Producerea de furaje, 
seminţe, producţie vegetală, prestări servicii în agricultură, 
desfacere; 

- 1990- 1993, SC Vultagra SA, loc. Vulturu Jud. Constanţa sef 
fermă vaci lapte, şef fermă vaci lapte, creşterea şi exploatarea 
vacilor de lapte, producerea de furaje, producţie vegetală, 
desfacere; 

- 1987-1990, IAS Runcu, loc. Crucea, jud. Constanţa, sef fermă 
ovine, pui de carne, iepuri de casă, Creşterea şi exploatarea 
vacilor de lapte, a puilor de carne şi a iepurilor de casă;     

STUDII - Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad“IAŞI , 
Facultatea de Zootehnie 

Limba maternă Română 
Limbi străine cunoscute Lb. Germană- bine ; lb. Engleză- începător. 
Aptitudini şi competenţe 
organizatorice1 

coordonarea şi conducerea activităţii unei instituţii, gestionarea unui 
buget; 

Aptitudini şi competenţe 
tehnice7 

Utilizare calculator, echipamente, maşini şi utilaje agricole şi 
zootehnice etc. 

Permis de conducere Din 1995, categoria B 
 Constanţa                 NICULAE FLEANCU 
10.04.2008 

                                                 
 




