
Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume SZASZ STEFAN RUDOLF 

Adresă(e) Dej 

Telefon(oane)        

Fax(uri)  

E-mail(uri) szasz@aisa.ro 
  

Starea civila casatorit 
  

Data naşterii 1969.11.24 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesionala 
                                               Perioada 
                    Functia sau postul ocupat 
        Activitati si responsabilitati principale 
         Numele si adresa angajatorului 
                                                
                                               Perioada 
                     Functia sau postul ocupat 
        Activitati si responsabilitati principale 
          Numele si adresa angajatorukui 
                                                 Perioada 
                
                 Functia sau postul ocupat 
     Activitati si responsabilitati principale 
      Numele si adresa angajatorului 
 
                                                  Perioada 
                       
                    Functia sau postul ocupat   
    Activitati si responsabilitati principale  
          Numele si adresa angajatorului                      

  
2019.01.01-prezent 

Director General 
Organizarea activitatii tuturor departamentelor din firma 
SC.A6Impex SA Dej Str.Bistritei Nr.63 Jud Cluj 

2018.01.15- 2019.01.01 
 
Director tehnic 
Organizarea activitatii de productie si mentenanta ,investitii 

SC A6 impex SA Dej str Bistritei Nr63 
2016.04.01.2018.01.15 
 
Director general 

Organizarea activitatii tuturor departamentelor din firma(comercial tehnic productie) 
 Sc A6 impex SA  Dej Str Bistritei NR 63 
 
2014.06.02-2016.03.31 
 
Director  tehnic 

Organizarea productiei si a lucrarilor de mentenanta in centrala termoelectrica  
Sc A6 impex SA   Dej Str Bistritei nr 63 

  

Perioada 2008 1.11-2014.06.01 

Funcţia sau postul ocupat Director general  

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea lucrarilor de investitii  pentru construirea si punerea in functiune unei  centrale 
termoelectrica cu functionare pe biomasa de 9.7 MWh 

Numele şi adresa angajatorului SC A6 impex SADej Str. Bistritei nr63 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productie energie electrica 

Perioada 2004 .01.11-2008.01.11  

Functia Director Productie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea productiei, urmarirea si continua optimizare a costurilor de productie 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Somes S.A. . Dej str.Bistritei nr63 jud.Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productie Celuloza si Hartie 

Perioada 2002.01.12-2004.01.11 

Funcţia sau postul ocupat Sef sectie  

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea tuturor activitatilor pe sectie 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Somes S.A. . Dej str.Bistritei nr63 jud.Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productie Celuloza si Hartie 



Perioada 2001.01.02-2002.30.10  

Funcţia sau postul ocupat inginer tehnolog sectia celuloza 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea tehnologiilor de fabricatie 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Somes S.A. . Dej str.Bistritei nr63 jud.Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productie Celuloza si Hartie 

                                                 Perioada 2000.01.06-2001.31.01 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog sectia preparare lemn 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea tehnologiilor de fabricatie 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Somes S.A. Dej str.Bistritei nr63 jud.Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productie Celuloza si Hartie 

                                                 Perioada 1997.01.04-1999.01.03 

Funcţia sau postul ocupat Sef atelier tratare uscare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea productiei si a tuturor activitatilor in atelier 

Numele şi adresa angajatorului Cesom S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productia de Fibre Artificiale 

Perioada 1995.01.08-1997.31.03 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog sectia filare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea tehnologiilor de fabricatie 

Numele şi adresa angajatorului Cesom S.A. Dej str.Bistritei nr 63 A  jud. Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productia de Fibre Artificiale 

  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1994-1995 

Calificarea / diploma obţinută Masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Procedee neconventionale de fabricare a celulozei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Masterat 

Perioada 1989-1994 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologia celulozei,Hartiei si a Fibrelor artificiale 
Prelucrarea chimica a produselor vegetale(lemn) 
Tehnologie organica speciala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenta in tehnologie chimica 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  E C1  C1  B2  B1  B1 

Limba franceza  F B1  B1  B1  B1  B1 

Limba Italiana  I B1  B1  B1  B1  A2 



 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativ, usor adaptabil 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator ,de-a lungul activitatii am avut in subordine intre 300 si 600 persoane, Minimul 
angajatilor sin subordine l-am atins la ultimul loc de munca; aprox 50 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienta in administrarea societatilor de productie .Familiarizat cu instalatii tehnologice de mare 
capacitate, o buna intelegere a acestora si o buna capacitate de gestionare a activitatilor de productie 
si investitii  

 T cu instalatii 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Word,Excel,Power point nivel avansat 

  

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Am participat la nenumarate investitii in acesti ani,am negociat si semnat contracte de utileje de o 
mare diversitate cu aplicatii in domenii de fabricare hartie .fibre, energie electrica,productie var , 
participand la toate fazele;selectii oferte,negocieri,constructii,punere in functiune,exploatare, Sunt un 
adept al managmentului pe obiective 

  

  

 


