
Curriculum vitae
informaţii personale

Nume/prenume Törzsök Sándor László
Adresa str. Libertății 60B, ap. 3, cod poștal: 540171, Tg.Mureș, România
E-mail storzsok@gmail.com
Naţionalitate Maghiară
Data naşterii 10 Decembrie 1954

LOCUL DE MUNCA/         SC COMPANIA AQUASERV SA TG-MURES
DOMENIUL OCUPATIONAL         management de proiecte

experiența profesională

* Perioada(de la – până la)  2013-2015
* Numele si adresa angajatorului SC INGSERVICE SRL, Miercurea Ciuc; SC IMPEX AURORA SRL, Miercurea 

Ciuc, SC ACI Cluj SA Cluj Napoca, SC OMS Romania SRL Cluj Napoca
* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate al firmei

Consultanta tehnica in management de proiecte

* Funcţia sau postul ocupat Expert management proiect/expert FIDIC/revendicari( cu timp partial)
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Acordare suport in managementul proiectelor

* Perioada(de la – până la)  2011-2012
* Numele si adresa angajatorului Mott MacDonald Limited Sucursala Bucuresti
* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate al firmei

Consultanta

* Funcţia sau postul ocupat Expert management proiect/expert FIDIC( cu timp partial)
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Acordare suport in managementul proiectelor

* Perioada(de la – până la)  2010 – în prezent
* Numele si adresa 
angajatorului

SC Compania Aquaserv SA, Tg.Mureș – operator regional

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate al firmei

Serviciu public de alimentare cu apă şi canalizare

* Funcţia sau postul ocupat Şef departament UIP
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Managementul Măsurii ISPA nr.2001/RO/16/P/PE/o15
Managementul Proiectului POS Mediu Axa 1 nr.2009RO161PR019
Pregatire Proiect POIM

* Perioada(de la – până la)  2003- 2010
* Numele si adresa R.A. AQUASERV Tg-Mures, transformata din 2006 în SC Compania Aquaserv 



angajatorului SA Tg.Mureș – operator regional 
* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate al firmei

Serviciu public de alimentare cu apă şi canalizare

* Funcţia sau postul ocupat Şef departament UIP
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Managementul Măsurii ISPA nr.2001/RO/16/P/PE/o15 Tg.Mureș
Managementul Proiectului SAMTID RO2003/005-551.05.03.04.02.05 în județele 
Mureș și Harghita

* Perioada(de la – până la)  2001 - 2003 
* Numele si adresa 
angajatorului

R.A. AQUASERV Tg-Mures

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate al firmei

Serviciu public de alimentare cu apă şi canalizare

* Funcţia sau postul ocupat Director investiţii
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activităților de proiectare, 
investiții și implementare Măsura ISPA Tg.Mureș

* Perioada(de la – până la) 2000
* Numele si adresa 
angajatorului

Banca Mondiala 

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate al firmei

Proiectul de dezvoltare rurala – Regiunea de dezvoltare centru

* Funcţia sau postul ocupat Consultant( cu timp partial)
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Pregatire proiecte pentru componenta de infrastructura rurala in judetul Mures

* Perioada(de la – până la) 1994 -2001
* Numele si adresa 
angajatorului

RAGCL Târgu Mureş, transformat în R.A. AQUASERV 

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate al firmei

Serviciu public de alimentare cu apă şi canalizare

* Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu dezvoltare investiţii
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Planificarea, organizarea, coordonarea și conducerea activității de investiții 
publice de utilități apă –canal; implementarea Programului de Dezvoltare a 
Utilităților Municipale – MUDP I –Tg.Mureș

* Perioada(de la – până la) 1991 - 1994
* Numele si adresa 
angajatorului

RAGCL Târgu Mureş,

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate al firmei

Utilităţi publice

* Funcţia sau postul ocupat Şef secţie deservire fond locativ
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activităților de administrare a 
fondului locativ de stat, investiții în utilități publice de apă și canalizare și 
vânzarea locuințelor

* Perioada(de la – până la) 1983 - 1991 



* Numele si adresa 
angajatorului

IJGCLM Târgu Mureş,

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate al firmei

Utilităţi publice

* Funcţia sau postul ocupat Posturi în ordine cronologică: inginer, inginer principal, şef serviciu investiţii
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Întreținere fond locativ de stat, verificarea și controlul documentațiilor tehnico-
economice pentru investiții, pregătirea, promovarea și realizarea investițiilor de 
construcții locuințe, planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității 
de investiții pentru construcții de locuințe în județul Mureș

* Perioada(de la – până la) 1979 - 1983
* Numele si adresa 
angajatorului

Trustul de Construcţii Montaj Mureş, Târgu Mureş,

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate al firmei

Construcții civile și industriale

* Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar/Șef de lot
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Conducerea execuției lucrărilor de construcții locuințe

Educaţie şi formare

* Perioada (de la – până la) 2007-2008
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională

Academia de Științe Economice București 

*Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale dobândite 

Managementul proiectelor

* Tipul calificării / diploma 
obţinută

Diploma de master in managementul informatizat al proiectelor 

* Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / instruire

Studii de Masterat

* Perioada (de la – până la) 1999 - 2000
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Open University Business School, UK prin CODECS S.A. 

*Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale dobândite 

Management

* Tipul calificării / diploma 
obţinută

Professional Certificate in Management (open)

* Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / instruire

* Perioada (de la – până la)  1998
*Numele şi tipul instituţiei de AQUANET, Arnhem, The Netherlands



învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională
*Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale dobândite 

Management general şi tehnic

* Tipul calificării / diploma 
obţinută
* Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / instruire

* Perioada (de la – până la)  1995
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Mott Mc Donald şi Sewern Trent Water din Anglia, în Cambridge şi Birmington

*Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale dobândite 

Management general 

* Tipul calificării / diploma 
obţinută
* Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / instruire

* Perioada (de la – până la)  1974 - 1979 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională

Institutul Politehnic Cluj-Napoca

*Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale dobândite 

Facultatea de construcţii

* Tipul calificării / diploma 
obţinută

Inginer construcţii civile, industriale şi agricole

* Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / instruire

Superior 

aptitudini şi competenţe 
personale 
* Dobândite în cursul vieţii si 
carierei, dar care nu sunt 
neapărat recunoscute printr-o 
diplomă

limba maternă Maghiară

limbi străine
română

* Abilitatea de a citi Excelent
* Abilitatea de a scrie Excelent
* Abilitatea de a vorbi Excelent



engleză
* Abilitatea de a citi Bine
* Abilitatea de a scrie Slab
* Abilitatea de a vorbi Satisfăcător

franceză
* Abilitatea de a citi Bine
* Abilitatea de a scrie Satisfăcător
* Abilitatea de a vorbi Satisfăcător

Aptitudini şi competenţe 
sociale

Capacitate de integrare socială dobândită prin experienţa de peste 20 ani 
în cadrul echipelor de implementare ale diferitelor lucrări de investiții 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 
.

Aptitudinea de a coordona activitatea altor persoane dobândită în 
contextul activităţii desfăşurate în funcții de conducere timp de 21 ani

Aptitudini şi competenţe 
tehnice

Utilizarea calculatorului.
• Sisteme de operare utilizate: Microsoft Windows, 
• Aplicații: Ms Office (Outlook, Word, PPS), Internet
Experienta in implementarea  programelor de investitii cu finantare din 
surse de la Comisia Europeana si Institutii Financiare Internationale

permis de conducere Categoria B

alte aptitudini şi 
competenţe

Experienta in implementarea  programelor de investitii cu finantare din 
surse de la Comisia Europeana si Institutii Financiare Internationale .
Contracte FIDIC galben și roșu.
 Experiență în derularea procedurii de arbitraj
Experienta in tratarea revendicarilor

informaţii suplimentare Nu este cazul

Anexe Nu este cazul


