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Sexul Masculin | Data naşterii  | Naţionalitatea maghiară 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2019–Prezent Director Sucursala de Produc ie Energie Electricăț
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Str. Energeticii nr 1, 545100 Iernut (România) 
www.romgaz.ro 

- Aprobarea opera iunilor materiale (ac iuni sau procese de natură tehnică, economică, comercială, ț ț
.a.m.d.) necesare i utile pentru realizarea obiectului de activitatea al sucursalei,ș ș

- Avizarea în condi iile legii i în conformitate cu reglementările interne ale actelor i opera iunilor ț ș ș ț
materiale necesare i utile pentru realizarea sarcinilor stabilite pentru personalul din subordine i ș ș
realizarea atribu iilor sucursalelor componente în domeniile de activitate aflate în coordonare,ț

- Aprobarea dispozi ii de serviciu, pentru personalul din subordine.ț

Tipul sau sectorul de activitate Explorarea, produc ia gazelor naturale, produc ia i furnizarea de ț ț ș
energie electrică - sector energetic 

2017–Prezent Manager proiect - Construc ia Centralei Electrice cu Ciclu Combinat Iernutț
S.N.G.N. Romgaz S.A., Iernut (România) 
www.romgaz.ro 

- coordonarea activită ii Echipei de Management a Proiectului - S.N.G.N. ROMGAZ S.A.,ț

- coordonarea realizării proiectului i implementarea tuturor activită ilor proiectului,ș ț

- organizarea i gestionarea activită ilor proiectului,ș ț

- monitorizarea i evaluarea proiectului,ș

- rela ionarea cu Sponsorii, Promotorii Proiectului i cu Executantul,ț ș

- stabilirea obiectivelor par iale i finale, planificarea i controlarea etapelor i activită ilor Proiectului,ț ș ș ș ț

- verificarea realizării obiectivelor legate de termene i costuri prin proceduri riguroase iș ș  eficiente de 
control i monitorizare,ș

- asigurarea exploatării eficiente a tuturor resurselor (umane, echipamente, financiare, birotica, etc.),

- coordonarea derulării contractului de finan are P.N.I. implicând responsabilii pe acest domeniu din ț
Echipa de Management  Proiect,

- gestionarea riscurile, împreuna cu membrii Echipei de Management Proiect, prin identificarea 
riscului, analiza riscului i reac ia la risc,ș ț

- gestionarea comunicării între entită ile participante la Proiect (beneficiar/contractant-executant-ț
echipa de proiect),

- gestionarea închiderii Proiectului, (rezultate finale, rapoarte finale, evaluare proiect).

2013–2019 Director Direc ia Management Energeticț
S.N.G.N. Romgaz S.A.
P-ta C.I. Mota , nr. 4, 551130 Media  (România) ș ș
www.romgaz.ro 

- Managementul activită ii de producereț  iș  comercializare energie electrică,

- Verificarea respectării reglementărilor interne în domeniul eficien ei energetice,ț
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- Coordonarea procesului de implementare a ISO 50001 privind managementul energiei,

- Coordonarea demarării proiectului de Dezvoltarea a C.T.E. Iernut prin construc ia unei ț
centrale electrice noi, cu ciclu combinat cu turbine gaze,

- Coordonarea procesului accesare de fonduri nerambursabile din Planul Na ional de Investi ii pentru ț ț
proiectul de investi ie CECC Iernut,ț

- Coordonarea elaborării strategiilor i politicilor energetice ale S.N.G.N. Romgaz SA.,ș

- Gestionarea încheierii i derulării contractelor de comercializare i furnizare a energiei electrice.,ș ș

- Supravegherea implementării strategiei energetice la nivelul companiei.

 

Tipul sau sectorul de activitate Explorarea, produc ia i înmagazinarea gazelor naturale, produc ia i ț ș ț ș
furnizarea de energie electrică - sector energetic 

2012–2013 ef Serviciu Dezvoltare, Reglementare Energie ElectricăȘ
S.N.G.N. Romgaz S.A.
P-ta C.I. Mota , nr. 4, 551130 Media  (România) ș ș
www.romgaz.ro 

- Derularea activită ii privind realizarea managementul energetic la nivelul Societă ii. Gestionarea ț ț
activită ilor privind autorizarea, licen ierea i înregistrarea în domeniul energiei electrice;ț ț ș

- Realizarea atribu iilor privind producerea, comercializarea i eficien a energetică;ț ș ț

- Coordonarea elaborării i implementării strategiilor energetice, de norme i reglementări privind ș ș
eficien a energetică.ț

Tipul sau sectorul de activitate Explorarea, produc ia i înmagazinarea gazelor naturale - sector ț ș
energetic 

2012–2012 Director Direc ia Managementul Energieiț
S.N.G.N. Romgaz S.A.
P-ta C.I. Mota , nr. 4, 551130 Media  (România) ș ș
www.romgaz.ro 

- Coordonarea procesului de dare în plată a Sucursalei Electrocentrale Iernut,

- Managementul activită ii de producere, comercializare i eficien ă energetică a companiei.ț ș ț

 

Tipul sau sectorul de activitate Explorarea, produc ia i înmagazinarea gazelor naturale - sector ț ș
energetic 

2011–2012 ef Serviciu pentru Situa ii de Urgen ăȘ ț ț
S.N.G.N. Romgaz S.A.
P-ta C.I. Motas, nr.4, 551130 Media  (România) ș
www.romgaz.ro 

- Prevenirea i gestionarea eficientă a situa iilor de urgen ăș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate Explorarea, produc ia i înmagazinarea gazelor naturale - sector ț ș
energetic 

2009–2011 ef Birou Mentenan ăȘ ț
S.N.G.N. Romgaz S.A. - Sucursala de Interven ii, Repara ii Capitale i Opera ii Speciale la ț ț ș ț
Sonde
Sos. Sibiului nr. 5, 551129 Media  (România) ș
www.romgaz.ro 

- Urmărirea consumurilor energetice;

-  Intocmirea i urmărirea Planului de repara ii capitale, realizarea recep iei lucrărilor de repara ii i ș ț ț ț ș
punerea în func iune a mijloacelor fixe apar inând Sucursaleiț ț

Tipul sau sectorul de activitate Explorarea, produc ia i înmagazinarea gazelor naturale - sector ț ș
energetic 

21/10/19  © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 5

http://www.romgaz.ro/
http://www.romgaz.ro/
http://www.romgaz.ro/
http://www.romgaz.ro/


 Curriculum vitae  Béla BALÁZS

2005–2009 Director Produc ieț
Sometra S.A.
Str. Fabricilor nr. 1, Cop a Mică (România) ș

- Conducerea i coordonarea proceselor de produc ie, elaborarea programelor de mediu;ș ț

- Programarea, urmărirea produc iei i asigurarea cu materii prime a proceselor de produc ie;ț ș ț

- Pregătirea, elaborarea i urmărirea proiectelor de mediu;ș

- Urmărirea diferitelor faze de produc ie, mineralurgie.ț

Tipul sau sectorul de activitate Mineralurgie 

1999–2005 ef Serviciu Produc ieȘ ț
Sometra S.A.
Str. Fabricilor nr. 1, Cop a Mică (România) ș

Tipul sau sectorul de activitate Mineralurgie 

1996–1999 Consilier al Directorului General
Sometra S.A.
Str. Fabricilor nr. 1, Cop a Mică (România) ș

Tipul sau sectorul de activitate Mineralurgie 

1987–1996 Inginer, ef atelier, ef sec ieș ș ț
Sometra S.A.
Str. Fabricilor nr. 1, Cop a Mică (România) ș

Tipul sau sectorul de activitate Mineralurgie 

1985–1987 Conducător forma ie de lucruț
Expoatarea Miniera Livezeni, Petro ani (România) ș

Prospectarea, exploatarea i valorificarea resurselor mineraleș  prepararea iș  valorificarea huilei 
energetice - sector energetic

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

04/2019 Coaching în energie
ACC – International Coach Federetion, Iernut (Romania) 

04/2018 Modelare BIM pentru sectorul energetic
Intertek PM&CT, Media  (România) ș

10/2017 PRINCE2 Foundation certificate in Project Management
APMG International & AXELOS, Sibiu (România) 

02/2017 Projekt Management - Advanced Level
Eulink LTD, Media  (România) ș

07/2015 Lean Six Sigma Yellow Belt Training
IASSC Accredited Training Associate

02/2015 Specialist pentru sisteme de management al energiei
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TÜV Rheinland, Sovata (România) 

12/2014 Analysis of Independent Power Projects
Euromoney Energy Training, Londra (Marea Britanie) 

10/2013 Aspecte generale ale standardului SR EN ISO 50001:2011
Certification International Romania, Media  (România) ș

09/2013 SE8-R - Managementul i rela iile de pia ă în Sistemul Energetic ș ț ț
Na ionalț
Formenerg S.A., Bucure ti (România) ș

11/2012 SE20-R - No iuni privind func ionarea SEN i a pie ei de energie ț ț ș ț
electrică în România
Formenerg S.A., Bucure ti (România) ș

1999–2005 Doctor în tiin e inginere tiș ț ș
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – Facultatea de Inginerie - Domeniul: tiin a i Ș ț ș
ingineria materialelor, Sibiu (România) 

1981–1987 Licen iat în inginerieț
Institutul de Mine Petro ani – Facultatea de Mine, Petro ani (România) ș ș

-        exploatarea zacamintelor

-        mineralogie si petrografie

-        chimie fizica

-        termotehnica 

-        electromecanica, energetica

-        resurse energetice

-        procesarea resurselor minerale

-        stiinta si tehnologia materialelor

1976–1980 Bacalaureat
Liceul industrial nr. 1 (actuala coală Na ională de Gaz) - profil electronică, Media  Ș ț ș
(România) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) maghiară

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B1 B1 B1 B1 B1

germană B1 B1 B1 B1 B1

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

Competenţe de comunicare Spirit de echipă, experien aț  muncii în echipă datorită locurilor de muncă specifice, capacitate de 
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adaptare, bună capacitate de comunicare.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Experien ăț  bună în managmentului proceselor de produc ie iț ș  de proiect.

Competen ele digitaleț O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office

Permis de conducere B
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7iRB5VvGWGe5B4H+fasS9vEmdISpAcgsR1J7/Tv+ZouFj0uw8c2Vw5WdDGqnbvzwSODgfWuntryC
7jDwSKyn35rwB7h7i62W3KqMBl56Hsfrz+VbOma4+lzK4mHmKOSo4PNFwse3UVy3h/xSmoqqXDAy
MfvKMAe2K6mqEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRTX4Q9enagDmfFOtXFhF5du8aEjlmPOfSvI9R1MP
N5i4aVmBYevr/Suv8VxPO8gOd2cFgeg9+ma5Gw0P9/l2Z2HzLu7VjKRcY3LlqreXPKRhWXbgevPH
4YFSWEjtEsbjByTx37gVsQWCsuwoV45GOMVch0sxKBGsZA9qzdU3jRuYtxBMyssY2hhj5j3rPi8P
3pfckYbd96TJ6e1dfFYSbj5mcemQKtiAxrhcKO7ZojUXVg6UtkjloPDogjLOWEbcF3Ykn2AqrfaQ
bggRxhIl4J5DNj2rrXtvlLl8seM9T+pqhcrKo4YYxx7/AEraM4mbpSRylg99pd0HNsyoh4KsWwPf
nj+XvXsfhzVl1fS1k2ssifK6s2459cmvOTavPIGKurY4bd0/Ht+NbnhK6ksb5oTny3IVh2PPBHpV
+aM2j0aigciimSFFFFABRRRQAUUUUAFNYZBHtTqD0oA8sv3xqU77wx8wrkDJH0qa0WI/PtA7g+vv
VKUO9/dyAbY1djyepyakt3xgAZOOK4as2nZHZQpp6s2AUVAcKPRm6/lUiM+0bWB99uKz1DEbmDMf
U08HIzsP51ipXO5RSWheebZ1kQH6A/yqtLdZBCtn/gNQ7dwwFAoK7QM7v5U9WNJdRpnI6KSfaqc8
jueD9QeCKuOwUffZR6hqrT8AZ+bPIaqjdESUWSwKWQZCsD3qRQ8F0HDbTg5Hv/nvUFnKvnKo+Ujp
zwa0ZYlkJVgNynA4rspy904KsbSOz026+2afDPjBZQSPQ96u1i6C4W1MRIyORz1FbVanO1YKKKKB
BRRRQAUUUUAFMfOxsHBwcGn0h+6aGB5fqMJtIbjIGWbd/n8qzUvEtYw8rhR05rY1590yx54Zyxz6
D/65rl5bI396UnYiFBgKDjPHJrz6qTlqd+Huo3RaPi+1Sby1ieUjvxg/hWtY65FdqriPaCPukcj6
1zbXXhDR8oiG5mzysCtJgnJ5I+UH5T37GmS64txerBY2rRPnDLINpFJpKN0jaMpN2bO1ErMG4247
4rmtSg1m+crHNsUtwBxxWzbXwmtVfoSo4/CuYub3UPOnSF2yznBx90e1KMtLmkotk9v4d1ndvn1P
KEYC8k/n2qZFv7ElJWEsZbjB5rMfTNUuLpHh1W7jh25cNMwbdtxwFYDGea1Lez1GFmWS9a5iIPyz
gEr9CBn881pzLqzNRfYtowaPcBg5rTguzLGrn+HG4+vGOfwxWXAgjUqwx657VNEdjOG5Vl5UVUJW
ZNSF4+Zrprlxp0yR2yLKVzuZj8qjrg4712Wl6hHqenxXScCRckeh7ivNjLvtQowXZctzyPTNdT8P
pWk0WdScqly4U+2a2hJt+RjWoqNLm6nY0UUVscQUUUUAFFFFABTSMqR6inUUAeWawrDUDCTkxMyZ
+nGaxb2w+1xNAXZYmIL7TtLD+7kdq7LxPpX2e4a7jHyTHJ9mxz+fX86563dAwJP1rzat1Jo9WhGM
opoyn0jTDFGrWas8ShUZkztA7Dj3NRR6ekMplUEe55JrpDEJsuAFX1rNu7uJZDHCm7bwzY4zWbu9
zo5YrZD7MFYT2x2ptraefMTjAB6jtVvTo/PiJXkAiqt6lxBchYiVA5IHergtBt9i+9i6AAOw9DRH
CISSckk8t1qhaapMvMsocbiCp6gZ7VuwyRTqCCCGHBBpqNnZgnoVHjR1OFxVULgNjoOK0JQIiV68
dfWqY+ZSM/WrRjIzwyQ6lGFb5nUl19AOBXpPhixWw0K3jC4LjzG9y3P+FcLZ2i3N7BH0Z5FjZu+3
PIr1NFCIFAwAOldFFbs5cXP3VEkooorc4QooooAKKKKACiiigDK12ETaNcrjJC7h+BzXl7lkm25A
Gea9cuovPtJYgcF0Kg+mRivJdRieK82EFWUkMPfvXFilZpnoYGVrolv71bPTXfOMDgeprmoLmaVB
HF945ZmPIZs//r/AVq6xbvJp/mHJWMZI9T2riU1t4LySCNGIG1AVBIU5PUgcDk5zWcYpq50VarTS
R1Vtq17p3E+1lbBDAFQc9PWmSO+rXTBZyvIBj343H0Gf8mrA064vR5c19p+dgORLkdMjPHXtRbaL
DHbl3vVXbLgpGrNhQ2Mg+mORmrjyrYyvUasKbcRW4jceWQpA3HjI+Yc/Q/mKvaVOwMaqx+Y4ZT2I
GePwrIvdNu9VWOGG6ligRi3mMAWYZOBntweevU1paBpt1aXUcdzM0gjBKs3JPGB/6EaqTi15hBVI
NXN2UM3WqYJUsp781pPgk8cCs6cKrtg8VCN2b3hjT1urhpndh5LKwAxgnnr+Vd1XE+EdRs0u5NOa
ZVvJIxKkZ4LKCQSPXBrtM12U1aKPLxEm5tdh9FFFWYhRRRQAUUUUAFFFV554raEyzyxxRryzOwVR
9SaAJiK888ZWgtdTWbb8k4yP94dR/I/jT9d+L3hTRgyJeG/nXjy7Rdwz7scLj6E15xq/xjbxJd21
iNLitrXzQfMaQvIOCM5AAA554NY1oc8WuptQnyTTex1sbJLA0bcqy457ViWGgpZ29wjorvJKWJ6g
r2qWK8YxZj545HcVasr3fnP3gec1wtu1j0m05XEtbFrcELGcHsW4rQgtn3YdFxjocnFX4nRsA7cd
c1KQo+YNTiXdvS5XFsAVLDgdh2pX/dPuwOlWGIAyW56nmsia5E1xsBGB8oq0urIkXi5YZHTqayp5
t85Rehqe4uNkISM9OpHes8SCNXmbsM5NVCLk0luxOXLFtnAeKNcu7Lx6tzZztFNYxxrG6noeWP8A
6EQR6V7n4D8cWnjLTeCsOpQgfaIM/wDjy+qn9OnoT8w6pe/b9ZvLzORLISp/2RwP0FWNE1y90LVY
NRsJminhbKsOhHcEdwehFejyJK3Y8mUuZt9z7NorhPB/xF0rxVawo88VpqJ4a2d8bm9UJ+8D6dR+
td3UNWEFFFFAHJ658QvDOgFku9TjedesNv8AvGz6HHAP1Irz/V/j5GhZNK0jP917qTr9VX/4qvDG
lYnkk1EWJp2Ed7qnxe8X6izBdTNtGei2yKmPofvfrXHX+r3+oymS+vbi5c/xTSMx/MmqZqGRj0FF
gBpCzbV5NWIgUU8845NQRps68k1P/AaAPSvD15Jd6Nazs+52XDe+CVz+lbYZ1kEse0N79G9jXN+C
o2m8Lwyx8yQySLt/vKTkj/Cuni2yRB4zlT+YrlxOHlTaktmdeFxCqJxb1RcXWXt1HmwyoOhO0kfm
OKlXxChIMaStnsEJqCCd4iMGrIvXGeeK51bsdl33GyXl/d5EcLRq38T8YHrimxQmIDLlj3NPa5Zj
wTk+1QTTbFBckFjhVAyzH0A7mtFGUtETKSjrJk0soc4B2ooySa5XxnqxstL+zRnbPcgqo7qv8TH+
Q+tdPKqafYyX1+QiRruCZzt9M+p9un16147rOpy6tqE13KeWOEX+6vYV6lLDewhzz+J7LseXVxXt
5ckNlu+5mEAcDpSjijFFSId57RMjA4Ibgg9K9O8IfGPVtEEdtqe7UbIYA3t+9QezHr9Dn6ivKbnI
iz6EH9aInOype4H2D4e8a6D4niU6dfIZiMm3kO2Vf+Anr9Rke9FfI0c7xsGV2UjkEHGKKXKgIeaW
kHWlNADT0qML82TUhqLeVOCMigCQdc05TkMfak/hBHSheVcexpLcD0b4XyiTR5oz2mPH1AP9a6y4
0+S2na4tv4vvIeFb/A15/wDDe/isbDUZp22ww4kY+gA5x78Vlap4vutf1dJLl2SwRxstkbAVc8H/
AGm9T+VekpU3RUaivc4lGoqzlB2seqxTRy5BUq4+8p6rVgLEi7mbA9xXnqeKbk+SbaCURlcFmIOV
7EtjI/wrLufHWqOhWJFiTPBB3Nj23ZrzKmDineEtD0qWMk42lHU9SE8kzGO0h3Nnl2+6P8a0bHTE
t2NxO5luGGC7fwj0UdhWV4H1qHXdBjnAxcRHy51PXcOh/Ec/n6Vpa/qiaVpks7MAQp2/WvVwuFpU
oqa1fc8rFYqrVk4PRdjgfiLrhmuU0uF/3afNJjuewrgic9Kmurl7y6kuJCS0jFjmoT1rkrVHUm2d
dGmoRSG45oIpTyaaxwKxNSC4OYW/D+dJH90USjML/wC6aIvuipYEgopR+NFMBo68048Cmg80rUgI
yflxQq55PWlHLEelOPAoAaPu0J0b6GjsaQHCOfY0R3A0tNZk8LXUKthrudY/+AqNzH89o/GpLbQV
nsp5Am3YhcMc5JAzgVZ8LWyz3JjYBkhiOO43NyT9eg/Ctoq9vbzYHyhGGD6Yr04Uk4Js4qlRqTSO
Og2Squ0Hd0NatzZW0Npbl0nWSZN3mAApkscKBgdtpJz36VXtjAmjysWhMvmKqbQNwXDFjnHso59a
zg0t1OIo3ZVY7QoPBriirnU31N34fa4+keJ1TJNtdfupQOg5+Vsex/Qmug8fa2bu6WxjbKqctg/5
/wAioNM0W10WA3DENMqFmY87Rjk1yt1cveXcty/3nbP0HYV0Sk6VLkb1ZzQSq1edLREdJ2NFB4Wu
Q7BvHPIHeoWkXtlv93/GpHUFCp6HrUaL8u09V4NSwG7nZSNqqpGPWhF2qB6VMQAO1RjrQAo6f/Wo
pwFFADB2pT1pB0FBpAMX7xpxpinD1IelADD0ofiF/wDdNLUtvAbiVYR/EwH604rmkkhN2VzqPBlv
9ntjI3G4ZNLr94xtpFjdY1JwWOcD8s1O7rp1lsHHGKx72YNp8TyIsiyzKNrZwepPQg9q9Wp7kOVd
EefFc07vuZl/bDT4lUSLIrKrDazbSCPcAitTwZZQ3t9K8y/6tAVHoayNauGuXEgiCoNq4UEqoUBQ
OSew9a1vA95DaXVwsrFVMRk3MMcL1/Q/pXFSaVRXOqtf2btua3ii/SO3Swh+UyfM+P7oPAP1P8q5
XpxU95dNe301ywI8xiQP7o7D8qhNTVnzybKo0+SKQCmt7UpNJ9azZqNJyKQg/eHUdvWkJwcDpSM+
07R17n0pAKzhgCKao70gXJwOlPC9KQDgOO9FPAAFFFgIR2+lIehpQP5Uj0gIs/N+NSnpUJNS9Rmg
BK0dEUHVrcHpu/oazqvaW2zUYG9GFXS0qJ+aJn8LNXxHdBSEBxzWEk73d1EAGMUIIXjjPc/59qd4
huC11tBp+gyLAJ5fPVT5Dr5eTliwK+mO+fwrpxNRyqNGVONoplO+lXyI49xDqzMeOCCB/gadbNmC
MK3IGDg1Su2LzhRz2xWhCmxFXAyBXK3dmyRKBSn2o6UE0DGmmlhSse1RswRdx/AepoARm2DjBZug
/rTUXt+Z9aRVZmLNyx6/4VOBtFIBAMU5RzSdTTxxQkA4YziikPX2oqhEAOc0xjSg9aQjJqBkZFSD
7tJigDnFACjrViB9k0b/AN1gf1qEClPCNj04pxdmmJq6sU76fz72R+oBwKt6UhcOFGSwwPrWQOWG
e5rdtIkWx3ozgsDwe2O4I/zxVNuUm2FrKxVMaNfSMqbVViF5q0OKYgY8szMe5Y5NSelJAhSc800n
jignFNJ4yTgDqaBiEgKWPAqPDOwY/gPQU77xDEYA+6D/ADp6Lk0ACLgChmHIFOLYHWox8zd6TAeg
4zTyQO9IBgUMeapAFFN7UUCIB0pw60UVAwFIetFFADqX+E/SiihAYy/eH1rYtJ3ks8HAA+UYGOM/
/XNFFERMlHQUtFFUMY3Wo25mEZ+7gNj3oooAeOpp46CiikgGPQnaiil1AkPQ009aKKsQdhRRRSGf
/9k=          true  Director Sucursala de Producție Energie Electrică <p>- Aprobarea operațiunilor materiale (acțiuni sau procese de natură tehnică, economică, comercială, ș.a.m.d.) necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitatea al sucursalei,</p><p>- Avizarea în condițiile legii și în conformitate cu reglementările interne ale actelor și operațiunilor materiale necesare și utile pentru realizarea sarcinilor stabilite pentru personalul din subordine și realizarea atribuțiilor sucursalelor componente în domeniile de activitate aflate în coordonare,</p><p>- Aprobarea dispoziții de serviciu, pentru personalul din subordine.</p>  S.N.G.N. Romgaz S.A.    Str. Energeticii nr 1 545100 Iernut  RO România  www.romgaz.ro  business  Explorarea, producția gazelor naturale, producția și furnizarea de energie electrică - sector energetic    true  Manager proiect - Construcția Centralei Electrice cu Ciclu Combinat Iernut <p>- coordonarea activității Echipei de Management a Proiectului - S.N.G.N. ROMGAZ S.A.,</p><p>- coordonarea realizării proiectului și implementarea tuturor activităților proiectului,</p><p>- organizarea și gestionarea activităților proiectului,</p><p>- monitorizarea și evaluarea proiectului,</p><p>- relaționarea cu Sponsorii, Promotorii Proiectului și cu Executantul,</p><p>- stabilirea obiectivelor parțiale și finale, planificarea și controlarea etapelor și activităților Proiectului,</p><p>- verificarea realizării obiectivelor legate de termene și costuri prin proceduri riguroase și eficiente de control și monitorizare,</p><p>- asigurarea exploatării eficiente a tuturor resurselor (umane, echipamente, financiare, birotica, etc.),</p><p>- coordonarea derulării contractului de finanțare P.N.I. implicând responsabilii pe acest domeniu din Echipa de Management  Proiect,</p><p>- gestionarea riscurile, împreuna cu membrii Echipei de Management Proiect, prin identificarea riscului, analiza riscului și reacția la risc,</p><p>- gestionarea comunicării între entitățile participante la Proiect (beneficiar/contractant-executant-echipa de proiect),</p><p>- gestionarea închiderii Proiectului, (rezultate finale, rapoarte finale, evaluare proiect).</p>  S.N.G.N. Romgaz S.A.    Iernut  RO România  www.romgaz.ro  business     false  Director Direcția Management Energetic <p>- Managementul activității de producere și comercializare energie electrică,</p><p>- Verificarea respectării reglementărilor interne în domeniul eficienței energetice,</p><p>- Coordonarea procesului de implementare a ISO 50001 privind managementul energiei,</p><p>- Coordonarea demarării proiectului de Dezvoltarea a C.T.E. Iernut prin construcția unei centrale electrice noi, cu ciclu combinat cu turbine gaze,</p><p>- Coordonarea procesului accesare de fonduri nerambursabile din Planul Național de Investiții pentru proiectul de investiție CECC Iernut,</p><p>- Coordonarea elaborării strategiilor și politicilor energetice ale S.N.G.N. Romgaz SA.,</p><p>- Gestionarea încheierii și derulării contractelor de comercializare și furnizare a energiei electrice.,</p><p>- Supravegherea implementării strategiei energetice la nivelul companiei.</p><p> </p>  S.N.G.N. Romgaz S.A.    P-ta C.I. Motaș, nr. 4 551130 Mediaș  RO România  www.romgaz.ro  business  Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale, producția și furnizarea de energie electrică - sector energetic     false  Șef Serviciu Dezvoltare, Reglementare Energie Electrică <p>- Derularea activității privind realizarea managementul energetic la nivelul Societății. Gestionarea activităților privind autorizarea, licențierea și înregistrarea în domeniul energiei electrice;</p><p>- Realizarea atribuțiilor privind producerea, comercializarea și eficiența energetică;</p><p>- Coordonarea elaborării și implementării strategiilor energetice, de norme și reglementări privind eficiența energetică.</p>  S.N.G.N. Romgaz S.A.    P-ta C.I. Motaș, nr. 4 551130 Mediaș  RO România  www.romgaz.ro  business  Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale - sector energetic     false  Director Direcția Managementul Energiei <p>- Coordonarea procesului de dare în plată a Sucursalei Electrocentrale Iernut,</p><p>- Managementul activității de producere, comercializare și eficiență energetică a companiei.</p><p> </p>  S.N.G.N. Romgaz S.A.    P-ta C.I. Motaș, nr. 4 551130 Mediaș  RO România  www.romgaz.ro  business  Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale - sector energetic     false  Șef Serviciu pentru Situații de Urgență <p>- Prevenirea și gestionarea eficientă a situațiilor de urgență</p>  S.N.G.N. Romgaz S.A.    P-ta C.I. Motas, nr.4 551130 Mediaș  RO România  www.romgaz.ro  business  Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale - sector energetic     false  Șef Birou Mentenanță <p>- Urmărirea consumurilor energetice;</p><p>-  Intocmirea și urmărirea Planului de reparații capitale, realizarea recepției lucrărilor de reparații și punerea în funcțiune a mijloacelor fixe aparținând Sucursalei</p>  S.N.G.N. Romgaz S.A. - Sucursala de Intervenții, Reparații Capitale și Operații Speciale la Sonde    Sos. Sibiului nr. 5 551129 Mediaș  RO România  www.romgaz.ro  business  Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale - sector energetic     false  Director Producție <p>- Conducerea și coordonarea proceselor de producție, elaborarea programelor de mediu;</p><p>- Programarea, urmărirea producției și asigurarea cu materii prime a proceselor de producție;</p><p>- Pregătirea, elaborarea și urmărirea proiectelor de mediu;</p><p>- Urmărirea diferitelor faze de producție, mineralurgie.</p>  Sometra S.A.    Str. Fabricilor nr. 1 Copșa Mică  RO România  Mineralurgie     false  Șef Serviciu Producție  Sometra S.A.    Str. Fabricilor nr. 1 Copșa Mică  RO România  Mineralurgie     false  Consilier al Directorului General  Sometra S.A.    Str. Fabricilor nr. 1 Copșa Mică  RO România  Mineralurgie     false  Inginer, șef atelier, șef secție  Sometra S.A.    Str. Fabricilor nr. 1 Copșa Mică  RO România  Mineralurgie     false  Conducător formație de lucru <p>Prospectarea, exploatarea și valorificarea resurselor minerale prepararea și valorificarea huilei energetice - sector energetic</p>  Expoatarea Miniera Livezeni    Petroșani  RO România     false Coaching în energie  ACC – International Coach Federetion    Iernut  Romania    false Modelare BIM pentru sectorul energetic  Intertek PM&CT    Mediaș  RO România    false PRINCE2 Foundation certificate in Project Management  APMG International & AXELOS    Sibiu  RO România    false Projekt Management - Advanced Level  Eulink LTD    Mediaș  RO România    false Lean Six Sigma Yellow Belt Training  IASSC Accredited Training Associate    false Specialist pentru sisteme de management al energiei  TÜV Rheinland    Sovata  RO România    false Analysis of Independent Power Projects  Euromoney Energy Training    Londra  Marea Britanie    false Aspecte generale ale standardului SR EN ISO 50001:2011  Certification International Romania    Mediaș  RO România    false SE8-R - Managementul și relațiile de piață în Sistemul Energetic Național  Formenerg S.A.    București  RO România    false SE20-R - Noțiuni privind funcționarea SEN și a pieței de energie electrică în România  Formenerg S.A.    București  RO România     false Doctor în științe inginerești  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – Facultatea de Inginerie - Domeniul: Știința și ingineria materialelor    Sibiu  RO România     false Licențiat în inginerie <p>-        exploatarea zacamintelor</p><p>-        mineralogie si petrografie</p><p>-        chimie fizica</p><p>-        termotehnica </p><p>-        electromecanica, energetica</p><p>-        resurse energetice</p><p>-        procesarea resurselor minerale</p><p>-        stiinta si tehnologia materialelor</p>  Institutul de Mine Petroșani – Facultatea de Mine    Petroșani  RO România     false Bacalaureat  Liceul industrial nr. 1 (actuala Școală Națională de Gaz) - profil electronică    Mediaș  RO România      hu maghiară    en engleză  B1 B1 B1 B1 B1   de germană  B1 B1 B1 B1 B1  <p>Spirit de echipă, experiența muncii în echipă datorită locurilor de muncă specifice, capacitate de adaptare, bună capacitate de comunicare.</p>  <p>Experiență bună în managmentului proceselor de producție și de proiect.</p>  <p>O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office</p>   B 

