Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Béla BALÁZS
Mediaș (România)

bela.balazs@romgaz.ro
Sexul Masculin | Data naşterii

| Naţionalitatea maghiară

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2019–Prezent

Director Sucursala de Producție Energie Electrică
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Str. Energeticii nr 1, 545100 Iernut (România)
www.romgaz.ro
- 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,
- 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,
- Aprobarea dispoziții de serviciu, pentru personalul din subordine.
Tipul sau sectorul de activitate Explorarea, producția gazelor naturale, producția și furnizarea de
energie electrică - sector energetic

2017–Prezent

Manager proiect - Construcția Centralei Electrice cu Ciclu Combinat Iernut
S.N.G.N. Romgaz S.A., Iernut (România)
www.romgaz.ro
- coordonarea activității Echipei de Management a Proiectului - S.N.G.N. ROMGAZ S.A.,
- coordonarea realizării proiectului și implementarea tuturor activităților proiectului,
- organizarea și gestionarea activităților proiectului,
- monitorizarea și evaluarea proiectului,
- relaționarea cu Sponsorii, Promotorii Proiectului și cu Executantul,
- stabilirea obiectivelor parțiale și finale, planificarea și controlarea etapelor și activităților Proiectului,
- verificarea realizării obiectivelor legate de termene și costuri prin proceduri riguroase și eficiente de
control și monitorizare,
- asigurarea exploatării eficiente a tuturor resurselor (umane, echipamente, financiare, birotica, etc.),
- coordonarea derulării contractului de finanțare P.N.I. implicând responsabilii pe acest domeniu din
Echipa de Management Proiect,
- gestionarea riscurile, împreuna cu membrii Echipei de Management Proiect, prin identificarea
riscului, analiza riscului și reacția la risc,
- gestionarea comunicării între entitățile participante la Proiect (beneficiar/contractant-executantechipa de proiect),
- gestionarea închiderii Proiectului, (rezultate finale, rapoarte finale, evaluare proiect).

2013–2019

Director Direcția Management Energetic
S.N.G.N. Romgaz S.A.
P-ta C.I. Motaș, nr. 4, 551130 Mediaș (România)
www.romgaz.ro
- Managementul activității de producere și comercializare energie electrică,
- Verificarea respectării reglementărilor interne în domeniul eficienței energetice,
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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 construcția unei
centrale electrice noi, cu ciclu combinat cu turbine gaze,
- Coordonarea procesului accesare de fonduri nerambursabile din Planul Național de Investiții pentru
proiectul de investiție CECC Iernut,
- Coordonarea elaborării strategiilor și politicilor energetice ale S.N.G.N. Romgaz SA.,
- Gestionarea încheierii și derulării contractelor de comercializare și furnizare a energiei electrice.,
- Supravegherea implementării strategiei energetice la nivelul companiei.
Tipul sau sectorul de activitate Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale, producția și
furnizarea de energie electrică - sector energetic
2012–2013

Șef Serviciu Dezvoltare, Reglementare Energie Electrică
S.N.G.N. Romgaz S.A.
P-ta C.I. Motaș, nr. 4, 551130 Mediaș (România)
www.romgaz.ro
- Derularea activității privind realizarea managementul energetic la nivelul Societății. Gestionarea
activităților privind autorizarea, licențierea și înregistrarea în domeniul energiei electrice;
- Realizarea atribuțiilor privind producerea, comercializarea și eficiența energetică;
- Coordonarea elaborării și implementării strategiilor energetice, de norme și reglementări privind
eficiența energetică.
Tipul sau sectorul de activitate Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale - sector
energetic

2012–2012

Director Direcția Managementul Energiei
S.N.G.N. Romgaz S.A.
P-ta C.I. Motaș, nr. 4, 551130 Mediaș (România)
www.romgaz.ro
- Coordonarea procesului de dare în plată a Sucursalei Electrocentrale Iernut,
- Managementul activității de producere, comercializare și eficiență energetică a companiei.
Tipul sau sectorul de activitate Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale - sector
energetic

2011–2012

Șef Serviciu pentru Situații de Urgență
S.N.G.N. Romgaz S.A.
P-ta C.I. Motas, nr.4, 551130 Mediaș (România)
www.romgaz.ro
- Prevenirea și gestionarea eficientă a situațiilor de urgență
Tipul sau sectorul de activitate Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale - sector
energetic

2009–2011

Șef Birou Mentenanță
S.N.G.N. Romgaz S.A. - Sucursala de Intervenții, Reparații Capitale și Operații Speciale la
Sonde
Sos. Sibiului nr. 5, 551129 Mediaș (România)
www.romgaz.ro
- Urmărirea consumurilor energetice;
- Intocmirea și urmărirea Planului de reparații capitale, realizarea recepției lucrărilor de reparații și
punerea în funcțiune a mijloacelor fixe aparținând Sucursalei
Tipul sau sectorul de activitate Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale - sector
energetic
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Director Producție
Sometra S.A.
Str. Fabricilor nr. 1, Copșa Mică (România)
- Conducerea și coordonarea proceselor de producție, elaborarea programelor de mediu;
- Programarea, urmărirea producției și asigurarea cu materii prime a proceselor de producție;
- Pregătirea, elaborarea și urmărirea proiectelor de mediu;
- Urmărirea diferitelor faze de producție, mineralurgie.
Tipul sau sectorul de activitate Mineralurgie

1999–2005

Șef Serviciu Producție
Sometra S.A.
Str. Fabricilor nr. 1, Copșa Mică (România)
Tipul sau sectorul de activitate Mineralurgie

1996–1999

Consilier al Directorului General
Sometra S.A.
Str. Fabricilor nr. 1, Copșa Mică (România)
Tipul sau sectorul de activitate Mineralurgie

1987–1996

Inginer, șef atelier, șef secție
Sometra S.A.
Str. Fabricilor nr. 1, Copșa Mică (România)
Tipul sau sectorul de activitate Mineralurgie

1985–1987

Conducător formație de lucru
Expoatarea Miniera Livezeni, Petroșani (România)
Prospectarea, exploatarea și valorificarea resurselor minerale prepararea și 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, Mediaș (România)

10/2017

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

02/2017

Projekt Management - Advanced Level
Eulink LTD, Mediaș (România)

07/2015

Lean Six Sigma Yellow Belt Training
IASSC Accredited Training Associate

02/2015
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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, Mediaș (România)

09/2013

SE8-R - Managementul și relațiile de piață în Sistemul Energetic
Național
Formenerg S.A., București (România)

11/2012

SE20-R - Noțiuni privind funcționarea SEN și a pieței de energie
electrică în România
Formenerg S.A., București (România)

1999–2005

Doctor în științe inginerești
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – Facultatea de Inginerie - Domeniul: Știința și
ingineria materialelor, Sibiu (România)

1981–1987

Licențiat în inginerie
Institutul de Mine Petroșani – Facultatea de Mine, Petroșani (România)

1976–1980

-

exploatarea zacamintelor

-

mineralogie si petrografie

-

chimie fizica

-

termotehnica

-

electromecanica, energetica

-

resurse energetice

-

procesarea resurselor minerale

-

stiinta si tehnologia materialelor

Bacalaureat
Liceul industrial nr. 1 (actuala Școală Națională de Gaz) - profil electronică, Mediaș
(România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

maghiară

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză

B1

B1

B1

B1

B1

germană

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenţe de comunicare
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Spirit de echipă, experiența muncii în echipă datorită locurilor de muncă specifice, capacitate de
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adaptare, bună capacitate de comunicare.
Competenţe
organizaţionale/manageriale
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Experiență bună în managmentului proceselor de producție și de proiect.

Competențele digitale

O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office

Permis de conducere

B
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