BALÁZS Botond
Data nașterii: 26/09/1987

Șos. Sibiului, nr. 100A, 551118, Mediaș, România

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
2020 – ÎN CURS – Cluj-Napoca, România

CADRU DIDACTIC ASOCIAT – UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE,
ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII
◦ Introducere în studiul organizațiilor neguvernamentale non-profit
◦ Managementul proiectelor în organizațiile publice și non-profit
dap@fspac.ro

www.fspac.ubbcluj.ro

str. Traian Moșoiu, nr. 71, 400132, Cluj-Napoca, România

23/12/2019 – ÎN CURS – Mediaș, România

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Responsabil de administrarea întreprinderii și îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea
obiectului de activitate al societății.
www.romgaz.ro

Piața C.I. Motaș, nr. 4, 551130, Mediaș, România

31/08/2018 – ÎN CURS – Mediaș, România

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – S.C. MEDITUR S.A.
Responsabil de administrarea întreprinderii și îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea
obiectului de activitate al societății.
www.meditur.ro

Şos. Sibiului, nr. 100A, Mediaș, România

09/01/2011 – ÎN CURS – Mediaș, România

PREȘEDINTE / DIRECTOR EXECUTIV – ASOCIAȚIA UNIUNEA TINERETULUI DEMOCRAT MAGHIAR
MEDIAȘ
◦ Responsabil de administrarea asociației și îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile
pentru realizarea obiectului de activitate al asociației.
◦ Responsabil de proiecte, evenimente organizate de asociație, aceasta fiind una din cele mai active
organizații neguvernamentale non-profit din județul Sibiu.
www.medgyes.ro
31/08/2016 – 27/03/2021 – Mediaș, România

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – S.C. ECO-SAL S.A.
Responsabil de administrarea întreprinderii și îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea
obiectului de activitate al societății.
www.eco-sal.ro

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 13, Mediaș, România
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04/06/2019 – 22/12/2019 – Mediaș, România

ȘEF SERVICIU JURIDIC – S.N.G.N. ROMGAZ SA
◦ Coordonarea activității din cadrul serviciului
◦ Acordarea de asistență și consultanță juridică prin formularea de opinii juridice
◦ Reprezentarea societății în fața organelor de jurisdicție, precum și a celorlalte autorități publice care
au competențe în domeniul realizării justiției
◦ Reprezentarea SNGN Romgaz SA în raporturile cu alte persoane juridice de drept public și privat
◦ Elaborare de proiecte de acte juridice (regulamente, decizii, cereri în justiție, acte procedurale conexe,
accesorii sau incidente acțiunilor în justiție)
◦ Monitorizarea efectuării formalităților și operațiunilor materiale necesare pentru validarea sau/și
publicitatea actelor și operațiunilor juridice
◦ Participarea la acțiuni de control și formularea de puncte de vedere juridice asupra actelor întocmite
ca urmare a acestor acțiuni.
◦ Stabilirea și monitorizarea obiectivelor specifice serviciului, astfel încât să fie adecvate, cuprinzătoare,
rezonabile și integrate misiunii SNGN Romgaz SA Mediaș și obiectivelor de ansamblu ale organizației,
identifică riscurile asociate pentru fiecare obiectiv specific.
www.romgaz.ro

Piața C.I. Motaș, 551130, Mediaș

24/07/2011 – 03/06/2019 – Mediaș, România

CONSILIER JURIDIC – S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦

elaborare rapoarte și informări în interiorul companiei cu legislația și reglementările în vigoare
realizarea managementului proiectelor energetice
realizarea proiectelor de dezvoltare din domeniul energetic
elaborarea de programe privind eficiența energetică
implementarea Standardului de management al energiei SR EN ISO 50001:2001
gestionarea și realizarea activității de relaționare și contractare energie electrică pe piețele din
România și cele externe
gestionarea înregistrării pe piețele de energie electrică
Demararea proiectului de investiție la cheie – Dezvoltarea C.T.E. Iernut prin construcția unei centrale
termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine gaze, în valoare totală de 269 milioane Euro
Accesarea de fonduri nerambursabile din Planul Național de Investiții pentru proiectul de investiție Dezvoltarea C.T.E. Iernut (aproximativ 25% din valoarea totală a proiectului).
Acordarea de asistență și consultanță juridică prin formularea de opinii juridice;
Reprezentarea în fața organelor de jurisdicție, precum și a celorlalte autorități publice care au
competente în domeniul realizării justiției;
Participarea la acțiuni de control și formulează un punct de vedere juridic asupra actelor întocmite ca
urmare a acestor acțiuni;
Reprezentarea SNGN Romgaz SA în raporturile cu alte persoane juridice de drept public sau privat;
Elaborarea de proiecte de acte juridice (de contracte, de cereri în justiție, etc);
Întocmirea diverselor raportări solicitate de către conducerea societății;
Asigurarea consultării zilnice a Monitorului Oficial și informarea unitățile organizatorice interesate cu
privire la publicarea actelor normative aprobate de instituțiile abilitate, respectiv modificarea /
abrogarea actelor normative în vigoare în fața organelor de jurisdicție, precum și a celorlalte autorități
publice care au competente în domeniul realizării justiției;
Avizarea actelor juridice ale SNGN Romgaz SA

http://www.romgaz.ro

Piața Constantin Motaș, 4, 551130, Mediaș, România

06/2015 – 03/2018 – Mediaș, România

PROFESOR DE LEGISLAȚIE RUTIERĂ – SC TOBIMAR SANCAR SRL
◦ activități didactice
◦ explicarea prevederilor legislației în vigoare și testarea cursanților
◦ asigurarea suportului de curs și îndrumarea cursanților în eficiența învățării
str. Lucian Blaga nr. 2, Mediaș, România
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02/2013 – 08/2016 – Mediaș, România

PROFESOR DE LEGISLAȚIE RUTIERĂ – SC LEVY CAR SRL
◦ activiați didactice
◦ explicarea prevederile legislaţiei în vigoare şi testarea cursanţilor
◦ asigurarea suportului de curs și îndrumarea cursanților în eficiența învățării
Lucian Blaga, 2, 551009, Mediaș, România
03/2014 – 11/2014 – București, România

CONSILIER PERSONAL – DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE
http://energie.gov.ro/

Splaiul Independenţei nr. 202E, Sectorul 6, 060022, București, România

03/2009 – 04/2009 – Bruxelles, Belgia

STAGIAR – PARLAMENTUL EUROPEAN
◦ participarea la întrunirile comisiilor parlamentare și la sesiunile plenare de la Bruxelles și Strasbourg,
◦ redactarea de rapoarte de activitate și de informare
◦ monitorizarea evenimentelor interne și internaționale
http://www.europarl.europa.eu

Wiertz, 60, B-1047, Bruxselles, Belgia

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
2017 – 2019 – Str. Traian Moșoiu nr. 71, Cluj-Napoca, România

MASTERAT - MANAGEMENT ȘI POLITICI PUBLICE – Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de
Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Lucrarea de diplomă: Managementul organizațiilor nonprofit - cultura organizațională
Nivelul 7 CEC

http://fspac.ubbcluj.ro/

2009 – 2010 – Calea Dumbrăvii, Nr. 34, Sibiu, România

MASTERAT - INSTITUȚII DE DREPT PRIVAT – Universitatea "Lucian Blaga" - Facultatea de Drept
"Simion Bărnuțiu"
Domeniul (domeniile) de studiu
◦ Instituții de Drept Privat
Lucrarea de diplomă: Aspecte privind dreptul muncii
Nivelul 7 CEC

http://drept.ulbsibiu.ro/

2005 – 2009 – str. Eroilor nr. 25, Brașov, România

LICENȚIAT ÎN DREPT – Universitatea "Transilvania" - Facultatea de Drept și Sociologie
Domeniul (domeniile) de studiu
◦ Drept
Lucrarea de diplomă: Procesul decizional în cadrul Uniunii Europene - în contextul Tratatului de la Lisabona
Nivelul 6 CEC

https://drept.unitbv.ro
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2001 – 2005 – str. Kanta nr. 23, Târgu Secuiesc, România

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT – Liceul Teoretic "Nagy Mózes"
Nivelul 4 CEC

http://www.nmg.ro

COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e):

MAGHIARĂ

Altă limbă (Alte limbi):

COMPREHENSIUNE

VORBIT

SCRIS

Comprehensiune
orală

Citit

Exprimare scrisă

Conversație

GERMANĂ

C1

C1

C1

C1

C1

ENGLEZĂ

C1

B2

B2

B2

B2

ROMÂNĂ

C2

C2

C2

C2

C2

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

COMPETENȚE DIGITALE
Competențele mele digitale
Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel intermediar
DRAW

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Corel

PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: B

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
◦ leadership şi eficacitate organizatorică;
◦ bune practici și principii de guvernanță corporativă; monitorizarea performanței;
◦ cunoștințele dobândite le-am dezvoltat și consolidat în activitatea profesională ca manager de proiect
ceea ce a presupus conducerea unui număr semnificativ de persoane.

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

abilităţi bune de comunicare, negociere;
capacitate de analiză și sinteză;
abilități de relaționare;
abilităţi de citire, de scriere şi de calcul;
abilităţi de învăţare eficientă;
rezolvarea problemelor/ gândire divergentă;
stabilirea obiectivelor şi determinarea priorităţilor;
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◦ abilităţi de dezvoltare personală şi de dezvoltare a carierei.

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
Competenţe dobândite la locul de muncă
O bună cunoaștere a:
◦ sistemelor de control intern;
◦ a domeniului de producere și comercializare energie electrică;
◦ a legislației interne și internaționale în domeniul piețelor de energie;
◦ regulilor de piață, internă și regională, pentru energie și servicii asociate;
◦ întocmirii și derulării contractelor de energie electrică și servicii de sistem
◦ planificării strategice;
◦ marketingului strategic;
◦ managementului riscului;
◦ legislație rutieră;
◦ guvernanță corporativă;
◦ puncte de vedere juridice;
◦ elaborare acte juridice;
◦ asistență juridică.

CURSURI
Cursuri
Lean Six Sigma Yellow Belt, CODECS - Accredited Training Organization by International Association for Six
Sigma Certification SUA, str. Agriculturii, nr. 37-39, Sector 2 București, www.codecs.ro/
(12.2019)
Comunicare și Relaționare, Process Communication Model, Bazna
(România), www.processcommunication.eu/
(09.2019)
Guvernanță Corporativă aplicată pentru întreprinderile publice, ARC Consulting, str. Govora, nr. 8,
400664 Cluj-Napoca (România), http://www.arc-consulting.ro/
(10.2017)
Specialist pentru sisteme de management al energiei, TÜV Reinland, Dorobanțiilor, 103-105, 010561
București (România), www.tuv.com/romania/en
(02.2015)
Piața de Energie Regională, Formenerg, Bd. Gheorghe Şincai nr. 3, București (România), http://
www.formenerg.ro/
(10.2014)
Trader, Bursa Română de Mărfuri (BRM), Buzești, 50-52, 011015, București (România), www.brm.ro
(06.2014)
Eficență energetică, MEDA Consulting, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 193, 107592 Ploiești
(România), http://medaconsulting.ro/
(03.2014)
Energy management systems, Certification International Romania, http://www.cert-int.ro/, Aspecte
generale ale standardului ISO 50001 : 2011 (EN)
(10.2013)
Aspecte generale ale standardului SR EN ISO 50001:2011, T.V Rheinland Romania, Calea Dorobanţilor,
103-105, 010561 București (România), http://www.tuv.com/ro/romania
(10.2013)
Managementul si relatiile de piata in Sistemul Energetic National, Formenerg S.A., Bd. Gheorghe Şincai
nr. 3, Bucuresti (Rom.nia), http://formenerg.ro/
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(09.2013)
Aspecte generale ale standardului ISO 50001:2011, Congresul de Energie i Echipamente Electrice din
Rom.nia ș (CEEER), București, (România), http://www.dkevents.ro/
(09.2013)
Executive One to One Business English Language, Business Language Center, Londra (Regatul
Unit), www.businesslanguagecenter.co.uk
(11.2011)

VOLUNTARIAT
20/01/2015

Manager Proiect
Asociația Pro Schola Mediensis
◦ responsabil de atragerea de fonduri nerambursabile pentru activitățile asociației și
◦ sprijinirea prin activități și atragere de fonduri a Școlii Generale Báthory István din Mediaș

09/01/2011

Președinte / Director Executiv
(asociația) Uniunea Tineretului Democrat Maghiar Mediaș
◦ Responsabil de administrarea asociației și îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile
pentru realizarea obiectului de activitate al asociației.
◦ Responsabil de proiecte, evenimente organizate de asociație, aceasta fiind una din cele mai active
organizații neguvernamentale non-profit din județul Sibiu.
◦ editor www.medgyes.ro
◦ redactor șef publicația culturală Nagy-Küküllő, cu apariție lunară
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