
   

Curriculum vitae  
Europass 

 

Informații personale  

Nume / Prenume Matuz Bela Tiberiu 

Adresă(e) Str. Dâmbovița  nr.8/A, Satu Mare, România 

Telefon(oane) 0735400800 

E-mail(uri) matuz@apaservsm.ro 

Naționalitate(-tăţi) Maghiară 

Data nașterii 19.01.1963 

Sex Masculin 

Experiența profesională  
 

 

Perioada August 2017 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Președinte Consiliu de Administrație 

Activități și responsabilități 
principale 

Prezidează ședințele Consiliului de Administrație și exercită orice atribuții ce îi 
revin din regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului și din 
hotărârile Consiliului de Administraţie, precum şi din prevederile legale. 

Numele și adresa angajatorului S.C. APASERV SATU MARE S.A., Satu Mare 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 

Conducere, coordonare 

  

Perioada Octombrie 2017-prezent 

Funcția sau postul ocupat Director tehnic 

Activități și responsabilități 
principale 

Organizarea și monitorizarea derulării activităților de dezvoltare tehnică, 
mecano-energetică şi de transport la nivel de societate 

Numele și adresa angajatorului S.C. APASERV SATU MARE S.A., Satu Mare 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 

Conducere, coordonare 

Perioada Noiembrie 2004-Octombrie 2017 

Funcția sau postul ocupat Inginer șef 

Activități și responsabilități 
principale 

Organizarea și monitorizarea derulării activităților de exploatare, întreținere, 
construcție și reparare a infrastructurii de apă și canalizare, Coordonarea  
birourilor  GIS  și Pierderi de apă. 

Numele și adresa angajatorului S.C. APASERV SATU MARE S.A., Satu Mare 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 

Conducere, coordonare 

Perioada Noiembrie 2004-Iunie 2008 

Funcția sau postul ocupat Consilier local  /  Președintele Comisiei de servicii publice și comerț 



Activități și responsabilități 
principale 

Consiliul local are initiativaşihotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor 
autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 

Numele și adresa angajatorului Consiliul Local Satu Mare 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 

Conducere, coordonare 

Perioada Ianuarie 1996-Octombrie 2004 

Funcția sau postul ocupat Șef sector transport intern  

Activități și responsabilități 
principale 

Conducerea și organizarea sectorului de transport operativ, menținerea parcului 
auto în stare de funcționare, asigurarea suportului logistic necesar secțiilor de 
producție apa si canalizare, pentru realizarea lucrărilor de investiții, reparații 
curente și accidentale, dotarea sectorului cu utilaje performante. 

Numele și adresa angajatorului Regia Autonomă Comunala Satu Mare 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Transport- Reparații auto  

  

Perioada Aprilie 1995-Ianuarie 1996 

Funcția sau postul ocupat Șef birou mecanic 

Activități și responsabilități 
principale 

Organizarea și urmărirea derulării activităților de investiții, exploatare, și 
întreținere din cadrul societății cuprinzând gospodărie de apă, stație de pre-
epurare, centrale termice, centrale frigorifice, coloana auto, ateliere mecanice și 
electrice. 

Numele și adresa angajatorului S.C. SAMCAR S.A. Satu Mare 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Conducere, coordonare 
 

  

Perioada Noiembrie 1993-Aprilie 1995 

Funcția sau postul ocupat Inginer  

Activități și responsabilități 
principale 

Gestionarea patrimoniului, urmărirea investițiilor, coordonarea colanei auto   

Numele și adresa angajatorului S.C. SAMCAR S.A. Satu Mare 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Birou investiții –mecano energetic  

  

Perioada Martie 1993-Noiembrie 1993 

Funcția sau postul ocupat Inginer  

Activități și responsabilități 
principale 

Inginer proiectant, asimilarea proiectelor în vederea coordonării în timpul 
execuției.  

Numele și adresa angajatorului Întreprinderea de Piese de Schimb și Utilaje pentru Industria Chimică (IPSUIC 
Satu Mare) 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Proiectare 

  

Perioada Noiembrie 1991-Februarie 1993 



Funcția sau postul ocupat Inginer proiectant 

Activități și responsabilități 
principale 

Inginer proiectant  cu specific de autoutilare.  

Numele și adresa angajatorului Întreprinderea de Piese de Schimb și Utilaje pentru Industria Chimică (IPSUIC 
Satu Mare) 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Cercetare, proiectare 
 

  

Perioada Aprilie 1991-Octombrie 1991 

Funcția sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activități și responsabilități 
principale 

Coordonarea echipelor de lucru ,responsabil tehnic cu execuția  

Numele și adresa angajatorului Întreprinderea de Piese de Schimb și Utilaje pentru Industria Chimică (IPSUIC 
Satu Mare) 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Producție 

  

Perioada Septembrie 1987 – Martie 1991 

Funcția sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activități și responsabilități 
principale 

Inginer tehnolog la atelierul de sculărie și prototipuri, respectiv secția de utilaj 
chimic 
programarea mașinilor cu comandă numerică, întocmirea graficelor de lucru, 
urmărirea derulării contractelor, analiza stadiilor de progres.  

Numele și adresa angajatorului Întreprinderea de Piese de Schimb și Utilaje pentru Industria Chimică (IPSUIC 
Satu Mare) 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Producție  
 

  

Educație și formare 
 

Perioada  

 
2017 februarie 

Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități 

principale 
 

Perioada 

doctor inginer 
inginerie și management 

Funcția sau postul ocupat 2009 - 2017 

Activități și responsabilități 
principale 

Doctorand 

Numele și adresa angajatorului Domeniul de doctorat: Inginerie și management 
Teza de doctorat: Studii și cercetări privind Managementul rețelelor de apă  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
Școala Doctorală 

Nivelul în clasificarea națională 
sau internațională 

 

Universitate de cercetare avansată și educație 

  

Perioada 2006-2007 

Calificarea / diploma obținută Diploma de master în Management 



Numele și tipul instituției 
de învățământ / furnizorului 

de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 
Facultatea de Construcții  de Mașini 

Nivelul în clasificarea națională 
sau internațională 

Universitate de cercetare avansată și educație 

  

Perioada 1982-1987 

Calificarea / diploma obținută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Desen tehnic, Mașini Unelte, Mașini cu comandă numerică, Rezistență, 
Organizarea muncii, Mecanică, Fizică, Chimie, Analiza matematică, Algebra, 
Matematici diferențiale, Tehnologia construcțiilor de mașini, Hidraulică, Roboți 
industriali, Organe de mașini, Prelucrări prin așchiere, Toleranța, Roți dințate, 
Prelucrări la rece, Pedagogie, Electrotehnică, Electronică, Acționări electrice. 

Numele și tipul instituției de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, 
Facultatea de Mecanică – profil mecanic 

Nivelul în clasificarea națională 
sau internațională 

Universitate de cercetare avansată și educație 

  

Perioada 1977-1981 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de Bacalaureat, Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Satu Mare 

Alte cursuri și participări: 
Budapest Water Summit 2016. 

SustenableWaterSolutions Expo 
(28.10-30.10.2016) 

Workshop „Detectivii apei 
pierdute” Univ. Tehnică de 
Construcții București, Facultatea de 
Hidrotehnică 

(27.10-28.10.2016) 
IWA Regional Conference 

„WaterLoss Management 2015” 
(15.06-17.06.2015) 

 
Certificat de participare 
 
 
Certificat de participare 
 
 
 
Certificat de participare 

Conferința internațională și 
workshop „Managementul apelor 
reziduale urbane” organizat de 
UNITAR & CIFAL 

 (30.11 – 02.12.2010) 

Certificat de participare 

Ediția III a Simpozionului 
„Tehnologii de Mediu – Perspective 
Europene” organizat de Asociația 
Română a Apei 

(04-06.05.2006) 

Certificat de participare  

Curs de „Management performant 
modern”  organizat de CEPCA  

(13-17.06.2005) 

Certificat de participare 

Curs de „Analiza instituțională, 
economică și financiară” organizat de 
Fichtner&Plancenter 

(01-02.03.2005) 

Certificat de participare 

  

Aptitudini și competențe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Maghiară 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 



  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   B1  B1  B2  B1  B1 
            

Competențe și abilitați sociale Capacitate de adaptare și integrare rapidă în diverse medii sociale; spirit de 
echipă. 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a organiza și conduce, de urmărire și îndrumare, de a înțelege 
procesele tehnologice și de adaptare la condițiile existente, Bun spirit de 
inovație. 

Competențe și aptitudini tehnice Cunoștințe în domeniul alimentărilor cu apă și canalizare, atât practic cât și 
teoretic, Inițiator al metodelor moderne de curățare a rețelelor de apă. 

Competențe și aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoștințe de Excel, Word, PowerPoint, MS Office, CADMOS, AutoCAD. 

Permis(e) de conducere Permis de conducere, categoria B. 

 


