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INFORMAŢII PERSONALE

KISZELY FABIUS TIBERIU

KISZELY FABIUS TIBERIU

Sexul M | Data naşterii 14/06/1967 | Naţionalitatea Român
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Iulie 2015 - prezent

Subprefect
Institutia Prefectului Judet Hunedoara
Atributii conform legii
Administratie publica

Iunie 2015 – iulie 2015

Consilier clasa 1 grad superior (functionar public)
Primaria Municipiului Petrosani Serviciul Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al
Municipiului Petroşani Compartimentului energetic.
 Aplicarea legislatiei specifice (alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, deseuri),
urmarirea consumurilor specifice, etc.
Administratie publica

2014-2015

Sef departament tehnic
SC APAPROD SA Calea Zarandului nr. 43 Deva, jud Hunedoara, www. apaprod.ro
▪ Coordonarea activităţii tehnice a companiei :
Implementarea sistemului GIS, managementul pierderilor de apa, strategia de eliminare a
infiltratiilor
Implementarea sistemului de management al activelor,
Realizarea modelului hidraulic al principalelor retele de distributie si colectare din cadrul sistemelor
principale de apa si canalizare
▪ Preluarea de noi obiective , planificarea investitiilor.
▪ Proiectare, intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinerea de autorizatii, etc.
▪ Presedinte al Comisiei Tehnice de Avizare (avizarea documentatiilor tehnice)
Captarea, tratarea, transportul, distribuţia apei potabile şi colectarea, transportul, tratarea apei uzate la
nivelul judeţului Hunedoara (operator regional)

2012-2014

Director General adjunct
SC APAPROD SA Calea Zarandului nr. 43 Deva, jud Hunedoara, www. apaprod.ro
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▪ Coordonarea întregii activităţi operaţionale a companiei.
▪ Coordonarea activităţii de mentenanţă ( programe anuale , pregatirea sistemului pentru
implementarea sistemului de management al activelor., instruirea si examinarea personalului, etc)
▪ Preluarea de noi obiective , punerea lor in functiune , optimizarea funcţionării lor (de ex. Staţiile de
epurare Deva , Hunedoara, Simeria, Haţeg).
▪ Pregătirea sistemului de alimenatare cu apă pentru implementarea eficienta a proiectelor POS
Mediu fără a afecta major furnizarea serviciului.
▪ Analizarea permanentă a bugetelor pe centrele de costuri pentru a permite susţinerea in condiţii de
profitabilitate a activităţii.
▪ Reorganizarea personalului in condiţiile implementării sistemelor automate (SCADA) şi
semiautomate la nivelul operatorului.
▪ Elaborare si implementarea de strategii şi programe (de ex.strategia NRW apa nefacturata)
▪ Reprezentarea companiei la diverse întruniri, conferinţe, asociaţii, administratii publice locale şi
centrale etc.
▪ Implementarea sistemului de management al calitatii (SMC) şi coordonarea colectivului de revizuire
a manualului calităţii
▪ Participare activă la revizuirea master planului judeţului Hunedoara şi pregătirea investiţiilor prioritare
privind următorul ciclu bugetar UE (POS mediu 2).
Captarea, tratarea, transportul, distribuţia apei potabile şi colectarea, transportul, tratarea apei uzate la
nivelul judeţului Hunedoara (operator regional)
2012

Director operaţional Deva
SC APAPROD SA Calea Zarandului nr. 43 Deva, jud Hunedoara, www.apaprod.ro
▪ Coordonarea activităţii operaţionale din aria delegată.
Preluarea şi punerea in funcţiune a obiectivelor realizate prin programul ISPA.
Captarea, tratarea, transportul, distribuţia apei potabile şi colectarea, transportul, tratarea apei uzate la
nivelul judeţului Hunedoara (operator regional)

2008-2012

Director dezvoltare
SC APAPROD SA Calea Zarandului nr. 43 Deva, jud Hunedoara, www. apaprod.ro
▪ Pregătirea master planului judeţean privind dezvoltarea sistemelor de apă şi canalizare din judetul
Hunedoara (POS mediu 1).
▪ Implementarea sistemului SCADA la nivel de operator.
▪ Participare la pregătirea proiectelor pentru POS Mediu 1.
▪ Responabil din partea managementul privind calitatea.
▪ Implementarea ISO, pregătirea şi elaborarea manualului calitatii, certificare TUV.
▪ Coordonarea colectivului pentru elaborarea contractelor de furnizare facilitând individualizarea
consumurilor si posibilitatea de autocitire.
Captarea, tratarea, transportul, distribuţia apei potabile şi colectarea, transportul, tratarea apei uzate la
nivelul judetului Hunedoara (operator regional)

2005-2008

Inginer sef /sef sector canalizare
SC APAPROD SA Calea Zarandului nr. 43 Deva, jud Hunedoara, sucursala/centrul operational Brad
▪ Coordonarea activităţii operaţionale din aria delegată.
▪ Preluarea şi punerea in funcţiune a obiectivelor rezultate din programul SAMTID .
▪ Expert in cadrul Unitatii de Implementare a Programului SAMTID din partea Consiliului Local Brad.
▪ Elaborarea aplicatiei de finantare pentru proiectul „Reabilitare Statie de epurare Brad”
Captarea, tratarea, transportul, distributia apei potabile şi colectarea, transportul, tratarea apei uzate la
nivelul judetului Hunedoara (operator regional)

2000-2005

Administrator
SC Eurochem Resin Srl Brad
Acivităţi antreprenoriale specifice domeniului privat
Industria chimică, comerţ

1996-2000

Inginer şef , şef departament
SC CALCITA SA Vata de jos, din 1997 parte a grupului de firme OMYA ( concern multinational)
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▪ Coordonarea activităţii de producţie
▪ Implicare în activitatea de vânzări şi marketing
▪ Investiţii / dezvoltare
Coordonarea activităţii de mentenanţă
Extragerea si micronizarea carbonatului de calciu ( Calcit)
1995-1996

Compartiment productie
SC Atelierele Centrale SA Criscior
Programarea si monitorizarea activităţii de producţie
Reparaţii şi întreţinere a echipamentelor din industria Minieră

1992-1995

Compartiment mecano energetic
Regia autonomă a Cuprului, Sucursala Minereuri nemetalifere, Exploatarea Minieră Vaţa
Coordonarea activităţii de mentenanţă
Extragerea şi micronizarea carbonatului de calciu ( Calcit)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2011

Formare profesionala „ MANAGEMENTUL ELABORĂRII
DOCUMENTATIEI ECONOMICE SI A IMPLEMENTĂRII
PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI UE
OK Service Corporation www.okservice.ro
▪ Identificarea, elaborarea, aprecierea riscului si finanţarea proiectelor
▪ Analiza cost beneficiu şi evaluarea proiectelor cu finanţare UE

2007

Formare profesională „IMPLEMENTAREA PROIECTELOR”

I

Agriconsulting Europe SA Belgia
▪ Instruire la nivel naţional şi regional pentru sporirea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale
1986 -1992

INGINER ENERGETICIAN
Institutul Politehnic Traian Vuia Timişoara

LICENTA

Facultatea de electrotehnică

Secţia energetică

▪ Materiile relevante studiate: Bazele electrotehnicii, Bazele hidrauluicii, Partea Electrică a Centralelor,
Partea Hidro a Centralelor, Maşini Electrice, Maşini Hidraulice, Staţii si posturi de transformare,
1981-1985

BACALAUREAT

Liceul Industrial Avram Iancu Brad specializarea Matematică-Fizică
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COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Româna

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleza

C1

C1

C1

B2

B2

Franceza

C1

C1

B2

B1

B2

Maghiara

B2

B1

B1

A2

A2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat

Competenţe de comunicare
Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă
Competenţe informatice
Alte competenţe
Permis de conducere

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de marketing /vânzări şi din activitatea
de coordonare a diverselor activităţi
▪ Experienţă managerială acumulată în diversele poziţii deţinute.
▪ Competenţe manageriale specifice dobândite ca manager de proiect al proiectului „Reabilitarea
staţiei de epurare Brad ” in valoare de 1,4mil Euro finantare PHARE derulat in perioada 2008-2011 (
prima statie de epurare cu treapta terţiară din judetul Hunedoara)
▪ Bună cunoaştere a sistemului de management al calităţii
▪ Familiarizat cu contractele de execuţie lucrări tip FIDIC
▪ Foarte bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, utilizate frecvent în activitatea curentă
Membru al „Asociatiei Nationale a Managerilor si Evaluatorilor de Mediu” din 2009
▪ categoria B
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