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Curriculum vitae  
Europass  

                                                                                                                      
  

Informaţii personale                                                                                                            

Nume / Prenume CSUZI  István 

Adresă(e) Str. general Leonard Mociulski  nr. 6    Oradea,  jud. Bihor,  România 

Telefon(oane)  Mobil: +40 744 574594 

E-mail(uri) dir.gen@otl.ro   ; istvancsuzi@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Maghiară   ;     Cetăţenia :  Română  
  

Data şi locul naşterii 22.06.1960  ,  ORADEA, jud.Bihor, România 
  

Sex Masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Managementul general al companiei de transport public local din Oradea; 

 Elaborarea obiectivelor şi strategiilor pe termen scurt, mediu şi lung al OTL SA; 

 Activitate de coordonare şi decizie privind eficienţa companiei din punctele de vedere strategic, 
operaţional, tehnic, economic şi financiar; 

 Reprezintă OTL SA în relaţiile cu terţii; 
 

Realizări   Reorganizarea structurilor interne de funcţionare prin optimizarea Organigramei 

 Lucrări de modernizare infrastructură: investiţii peste 10 milioane de euro (intersecţia Centru 
Civic, macaze automatizate, refacere şină cale simplă peste 5 km lungime pe Decebal, Primăriei, 
Nufărul, Aradului); 

 Dotarea cu vehicule noi în valoare de peste 35 milioane de euro (autobuze: 12 buc. Volvo, 10 
buc. Solaris, 5 buc.Karsan, 7 buc.Isuzu şi tramvaie: 10 buc. Siemens); 

 Introducerea unui sistem de monitorizare şi management al traficului prin GPS; 

 Impunerea portului de uniformă personalului în contact direct cu publicul (şoferi, vatmani, 
vânzătoare de bilete, controlori); 

 Implementarea sistemului e-ticketing 

 Membru în Biroul Executiv al URTP (Uniunea Română al Transportatorilor Publici)- 2008 

 Membru Light-Rail Commitee al UITP (Union International Transport Public)-2010; 

 Vicepreşedinte UITP- 2013 - prezent 

 Preşedinte Light Rail Assembly al UITP- 2013 - prezent 

 Manager fonduri europene- implementare e-ticketing (ATTAC ~250.000 euro); 

 Manager proiect fonduri europene- Laborator de Cercetare-Dezvoltare Mecatronică pentru 
siguranţa transportului public prin proiect POS-CCE axa 2 pe fonduri europene (~4 milioane euro); 

 Implementare management integrat ISO9001 şi ISO14001 prin TUV (2012); 

 Implementare management integrat ISO50001 prin TUV (2015); 

 Lucrări ştiinţifice apărute în reviste şi jurnale ale unor simpozioane interne şi internaţionale 
cotate ISI; 

Numele şi adresa angajatorului SC Oradea Transport Local SA, str. Atelierelor nr.12 ,Oradea , jud. Bihor  www.otl.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Transport public local 

mailto:dir.gen@otl.ro
mailto:istvancsuzi@yahoo.com
http://www.otl.ro/
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Perioada 

 
2012 -  prezent     

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat, şef lucrări 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea  Oradea, str. Universităţii nr.1-3 ,Oradea , jud. Bihor  www.uoradea.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Facultatea de Energetică şi Inginerie Managerială 
curs şi laborator „Sisteme de acţionare electrică (SAE)” şi „Sisteme electronice de putere avansată 
(SEPA)”” 

  

Perioada 1992 - 2008     

Funcţia sau postul ocupat manager general, asociat - acţionar unic 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Înfiinţarea, organizarea,  controlul funcţionării societăţii comerciale; 

 Managementul general al societăţii comerciale în calitate de asociat unic - administrator; 

 Efectuarea de analize economico-financiare, managementul creditelor bancare; accesare 
fonduri EU (coplată ptr certificare  ISO9001) 

 Responsabilitate deplină pentru respectarea legislaţiei, pentru politica de angajare, pentru 
relaţiile cu terţii; 
 

Realizări   Crearea unei societăţi comerciale (funcţionare neîntreruptă de 24 de ani pe piaţa 
componentelor electronice)  

 Peste 20.000 de clienţi în baza de date  

 Înregistrare la OSIM marcă „TRIODA” (din 2002) 

 Implementarea ISO9001 prin TUV -Cert (din 2003), SRAC (din 2015)  

 Elaborare, actualizare şi utilizare program de gestiune special propriu pentru magazin 
componente electronice la comandă (funcțional din 1995) 

 Webshop cu livrare prin poștă în România (www.trioda.ro)  și Ungaria(www.elpro.hu)  

Numele şi adresa angajatorului TRIODA SRL , str.Primăriei nr.48, 410088 Oradea, 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Comerţ en-gros şi en-detail cu componente electronice 

  

Perioada 1988 - 1992     

Funcţia sau postul ocupat Inginer service automatică 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Mentenanţa echipamentelor şi utilajelor automate de la diverse unităţi industriale din judeţul 
Bihor (Oradea, Marghita, Beiuş, Aleşd) 

 Asigurare service strunguri automate (CNC);  

Realizări   Modernizarea instalaţiilor de sudură în puncte „Electrometal” Oradea; 

 Îmbunătăţire circuite de comandă maşini unelte la „Mecanica” Marghita şi Ştei; 

 Mentenanţa strung automat CNC 600 şi YASDA la „Înfrăţirea” Oradea  

Numele şi adresa angajatorului IIRUC Bucureşti, Secţia 15-Automatizări, punct de lucru Oradea , b-dul Dacia nr. 3, Oradea , jud. Bihor  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente şi utilaje electronice  

  

Perioada 1985 -1988     

Funcţia sau postul ocupat Energetic Şef la secţia „Cuptor 3.000 t” Fabrica de Ciment 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Mentenanţa acţionărilor electrice de la cuptorul rotativ 3.000 t; 

 Întreţinerea şi reparaţia echipamentelor de automatizare din fabrica de ciment; 

 întocmirea bilanţurilor energetice ale secţiei;  

Realizări   Reproiectarea şi punerea în funcţiune acţionare tip cascadă cu invertor pentru acţionare 
electrică  motor 500 kW la fabricile din Aleşd/Chistag, Bicaz şi Medgidia (1987); 

 Brevet de Inovator nr.47/1988: “Comanda turaţiei la ecluza celulară după semnalul de 
greutate obţinut de la dozatorul gravimetric folosit la alimentarea cu făină a cuptorului CR 
3000 t/zi” 

 Reproiectarea şi punerea în funcţiune „linie de plăci azbociment tip marinit” la Fabrica de 
Azbociment din Oradea (1988) 

Numele şi adresa angajatorului Combinatul de Lianţi şi Azbociment, str.Fabricii nr.1, Aleşd/Chistag , jud. Bihor  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţie ciment  şi var  

 
 

 

http://www.uoradea.ro/
http://www.trioda.ro/
http://www.elpro.hu/


 Pagină 3 din 5  CV Csuzi Istvan 
 

 
 
 

Educaţie şi formare 

 
 

  

Perioada 2007 - 2011   

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Inginerie Energetică şi Management Industrial, titlul tezei: „Contribuţii la evaluarea şi 
optimizarea performanţelor energetice şi de disponibilitate ale sistemului de tracţiune electrică urbană” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Energetică, Proiectare, Cercetare, Statistică, Electrotehnică, Electronică, Matematici speciale, 
Organizare, Management proiecte 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea  din Oradea, Şcoala Doctorală, 

  

Perioada 2007   

Calificarea / diploma obţinută Masterat  FF nefinalizat (fără licenţă, cu adeverință):  „Dreptul afacerilor în context european” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept comercial, Drept civil, Contracte comerciale, Arbitraj comercial, Proceduri, 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

Universitatea « Spiru-Haret », Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Bucureşti, 

  

Perioada 2014  

Calificarea / diploma obţinută Managementul Administrației Publice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Guvernare corporativă, Participarea cetățeanului la actul administrativ, Management financiar, 
Managementul conflictelor și managementul riscului, 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

University of Central Florida, School of Public Administration, Center for Public and Nonprofit 
Management, Orlando, FL32816, USA 

  

  

Perioada 2013  

Calificarea / diploma obţinută Auditor ISO50001 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Standarde, Sisteme de management  energetic  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

IFU-CERT Zertifierungeselschaft fur Managementsysteme GmbH Hannover, Germania 

 
Perioada 

 
2010 

Calificarea / diploma obţinută Iniţiere în achiziţiile publice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Standarde, Contabilitate, Finanțe, Statistica , Strategii economice,  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul de Finanţe, UCVAP, Integrate Investement SRL Bucureşti 

  

Perioada 2006   

Calificarea / diploma obţinută Marketing comercial 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing, Strategii comerciale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, Oradea, 

  

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Auditor ISO9001 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Standarde, Contabilitate, Finanțe, Statistica , Strategii economice,  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

TUV-Akademie Rheinland Berlin/Brandenburg, reprezentanţa Bucureşti 

  

Perioada 1987  

Calificarea / diploma obţinută expert  depanare CNC 600 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Electronică de putere, Automatizări  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

IIRUC, punct de lucru Baia Mare 

  

Perioada 1980 -1985   

Calificarea / diploma obţinută Inginer Electronică şi Telecomunicaţii  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, Fizică, Bazele Electrotehnicii, Energetică, Electronică de putere, Automatizări, 
Microprocesoare, Calculatoare, Teoria Transmiterii Informaţiei, Microunde, Organizarea 
întreprinderilor, Economie, 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul Politehnic „Traian Vuia”, Facultatea deElectronică şi Telecomunicaţii - Timişoara 

 
Perioada 

 
1975-1979   

Calificarea / diploma obţinută bacalaureat   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Clasă teoretică Matematică-Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul „Alexandru Moghioroş” – Oradea 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba Maghiară – limba maternă 
 

Limba Română – cunoaştere perfectă 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză, germană 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  
Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C1 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

Limba Germană  A1 Utilizator de bază A2 Utilizator de bază A2 Utilizator de bază A1 Utilizator de bază A1 Utilizator de bază 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabilitate, empatie, solicitudine, adaptabilitate 
  Capacitate de asimilare rapidă de noi informații şi abilități de prelucrare a acestora 
  Capacitate de a lua decizii sub stress, management de risc 
  Abilitatea de a comunica cu tipuri diferite de oameni  
 Disponibilitate pentru implicare în activităţi socio-culturale 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

Capacitate de a analiza sarcini şi atribuirea responsabilităților 
Spirit analitic ,  Lucru în echipă  
Spirit de evaluare și optimizare 
Monitorizarea lucrului echipei (controlul calităţii) 
 

  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare programe de gestiune, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), cunoștințe de bază 
limbaje FoxPro, Linux, Web & Internet 

  

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria  B 
  

 
 

     Oradea           Semnătura 
__15.01.2016__ 


