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Curriculum vitae  
Europass  

  

  

 
  

 

Informaţii personale   

Nume / Prenume BALÁZS BOTOND  

Adresă(e) Mediaş, judeţul Sibiu  
Naţionalitate(-tăţi) Maghiară   

Data naşterii 26 septembrie 1987  
Sex Masculin  

  

 

Experienţa profesională   
  

 
Perioada Aprilie 2017 – prezent   

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul de Administrație  
Activităţi şi responsabilităţi principale Administrarea societății, respectând obligațiile și răspunderile din Contractul de mandat și Actul 

constitutiv al ECO SAL S.A 
 
 

Numele şi adresa angajatorului ECO-SAL S.A., Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 13, Mediaş, jud. Sibiu  
   

Perioada Septembrie 2016 – Martie 2017   
Funcţia sau postul ocupat Membru provizoriu – Consiliul de Administrație   

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrarea societății, respectând obligațiile și răspunderile din Contractul de mandat și Actul 
constitutiv al ECO SAL S.A. 

 

Numele şi adresa angajatorului ECO-SAL S.A., Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 13, Mediaş, jud. Sibiu  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Salubritate   
  

 
Perioada 2015 – prezent   

Funcţia sau postul ocupat Profesor de legislatie rutieră  
Activităţi şi responsabilităţi principale Realizează activitățile didactice 

Explică prevederilor legislației în vigoare și evaluează participanții la curs 

Asigurară suportul de curs și îndrumă cursanții 

 

Numele şi adresa angajatorului Tobimar Sancar SRL, Mediaș jud. Sibiu  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Școală de șoferi  

 
 

Perioada 2015 – prezent  
Funcţia sau postul ocupat Profesor de legislatie rutieră  

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizează activitățile didactice 

Explică prevederilor legislației în vigoare și evaluează participanții la curs 

Asigurară suportul de curs și îndrumă cursanții 

 

Numele şi adresa angajatorului Levy Car SRL, Mediaș jud. Sibiu  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

                                                   Perioada 
Școală de șoferi  
2013 - 2016 

 

  

 
Perioada 2011–Prezent  

Funcţia sau postul ocupat Consilier Juridic  
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborează rapoarte și informări în interiorul comapniei raportându-se la legislația și reglementările în vigoare 

Implementează managementul proiectelor energetice 

Întocmește proiectele de dezvoltare din domeniul energetic 

Elaborează programe privind eficiența energetică 

Implementează Standardul de management al energiei SR EN ISO 50001:2001 

Gestionează realizarea activității de relaționare și contractare cu privire la energie electrică pe piețele din 

România și cele externe 

Gestionează înregistrarea pe piețele de energie electrică 

 

Numele şi adresa angajatorului SNGN Romgaz SA, Mediaș (România)  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale, producția și furnizarea de energie electrică  
  

 
Perioada 2015–Prezent  

Funcţia sau postul ocupat Mentor  
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Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonează activitățile bursierului trimis prin Programul Petőfi Sándor la Asociația Uniunea 
Tineretului Democrat Maghiar din Mediaș (Medgyesi MADISZ) 

 

Numele şi adresa angajatorului Programul Petőfi Sándor, Mediaș (România)  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG  
  

 
 

 

Perioada 2015–Prezent  
Funcţia sau postul ocupat Manager Proiecte  

Activităţi şi responsabilităţi principale Redactează proiecte 

Atrage fonduri și sponsorizări 

Elaborează proiecte pentru finanțări nerambursabile 

 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Pro Schola Mediensis  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG  
   

Perioada 2013–Prezent  
Funcţia sau postul ocupat Vicepreședinte  

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezintă tineretul maghiar din județul Sibiu 

Rezolvă problemele comunității tinere maghiare 

Stabilește relații externe 

 

Numele şi adresa angajatorului Conferința Tineretului Maghiar din România  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG  
   

Perioada 2011–Prezent  
Funcţia sau postul ocupat Editor  

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Responsabil cu apariția lunară a ziarului cultural Nagy-Küküllő 

Distribuirea publicației 

Responsabil cu standardul de calitate al articolelor publicate 

Responsabil cu creșterea numărului de abonați 

Coodonează paginarea publicației 

Strânge, colectează informații și știri 

Supraveghează și coordonează redacția 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Nagy-Küküllő, Mediaș (România)   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Publicatie  
   

Perioada 2010–Prezent  
Funcţia sau postul ocupat Redactor șef   

Activităţi şi responsabilităţi principale Scrie articole, colectează și editează știri, articole de la redactorii colaboratori 

Adaugă/editează/corectează texte 

Execută operații de redimensionare foto si încarcare pe site 

Traduce și corectează traduceri de articole 

 

Numele şi adresa angajatorului www.medgyes.ro  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Publicație   

   
Perioada 2009–Prezent  

Funcţia sau postul ocupat Vicepreședinte  
Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezintă Asociația "Uniunea Tineretului Democrat Maghiar" din Mediaș la nivel județean în cadrul 

Consiliului 

Reprezintă Consiliului la nivel național în cadrul Conferinței Tineretului Maghiar din România 
(Asociația MIÉRT) 

 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Organizațiilor de Tineret Maghiar, Mediaș (România)  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG  

   
Perioada 2008–Prezent  

Funcţia sau postul ocupat 
 

Președinte  

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul organizației, coordonarea activităților 

Reprezentarea organizației în relaţiile cu alte structuri sau persoane 

Organizarea de evenimente, proiecte pentru tineri 

Atragerea de fonduri pentru proiectele organizate 

Elaborarea de proiecte pentru finanțări nerambursabile 

 

http://www.medgyes.ro/
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Numele şi adresa angajatorului Asociația Uniunea Tineretului Democrat Maghiar, Mediaș (România)  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG   

  
 
 

 

Perioada 04/2014–12/2014  
Funcţia sau postul ocupat Consilier Personal  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Energiei - Departamentul pentru Energie, București (România)  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică centrală  
   

Perioada 04/2009–05/2009  
Funcţia sau postul ocupat Stagiar  

Activităţi şi responsabilităţi principale 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 

 

Numele şi adresa angajatorului Parlamentul European, Bruxelles (Belgia)   
 

  

Educaţie şi formare   
 

  
Perioada 2010–2011  

Calificarea / diploma obţinută Masterat in Instituții de Drept Privat  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Facultatea de Drept "Simion Bărnuțiu", Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu (România)   

  

 
Perioada 2006–2010  

Calificarea / diploma obţinută Licență   
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Universitatea "Transilvania", Facultatea de Drept și Sociologie, Brașov (România)  

  

 

Cursuri de calificare 
2015 – Eficiență energetică 
Aspecte generale ale standardului SR EN ISO 50001:2011 
TÜV Rheinland Romania 
Calea Dorobanţilor, 103-105, 010561 București  
http://www.tuv.com/ro/romania  
 
2014 – Trader  
Bursa Română de Mărfuri 
Buze ti, 50-52,, 011015 ș București (România) 
www.brm.ro  
 
2014 – Specialist  pentru sisteme de management al energiei 
Piața de Energie Regională 
Formenerg 
Bd. Gheorghe Şincai nr. 3, București (România) 
http://www.formenerg.ro/ 
 
2013 – Managementul si relatiile de piata in Sistemul Energetic National 
Formenerg S.A. 
Bd. Gheorghe Şincai nr. 3, Bucuresti (România) 
http://formenerg.ro/ 
 
2013 - Energy management systems 
Certification International Romania 
Aspecte generale ale standardului ISO 50001 : 2011 
http://www.cert-int.ro/ 

 

   

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

  

 

Limba(i) maternă(e) Maghiară  
 

 
 
 Alte limbi cunoscute    Română: citit – excelent: scris – excelent; vorbit – excelent.  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză: citit – mediu; scris – mediu; vorbit – mediu 
Germană: citit – mediu; scris – mediu; vorbit – mediu 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
Cunoştinţe excelente de operare PC 

 

  

 

Permis(e) de conducere Categoria B  

 


