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INFORMAŢII PERSONALE Fekete, Alexandru Szilard 
 

  

Campului, 161, Corp C2/2, Cluj Napoca 400686 Cluj, Romania  

  +40743156501 

 alexandru.fekete@dast.rowater.ro  
 

Sexul M | Data naşterii 05/08/1967 | Naţionalitatea română, ungară  
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

2021 - prezent  Director tehnic MEIRA 
Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa, Cluj Napoca 
▪ Gestionarea resurselor de apă ale administratiei bazinale 

Tipul sau sectorul de activitate Instituțe publică 
2005 - 2021  Șef laborator  

Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa, Cluj Napoca 
▪ Coordonarea Laboratorului Regional de Calitate a Apei Cluj şi a laboratoarelor de calitatea apei  

Tipul sau sectorul de activitate Instituțe publică 
2015 - prezent  Evaluator tehnic colaborator 

Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, București 
▪ prestări servicii de evaluare tehnică laboratoare de încercări în cadrul misiunilor RENAR 

Tipul sau sectorul de activitate acreditare SR EN ISO/CEI 17025 incercari fizico-chimice 
2016 - prezent  Persoană fizică autorizată 

 ▪ prestări servicii  de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea, activități de testări și analize 
tehnice, consultanță în robleme de mediu, cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

 
Tipul sau sectorul de activitate prestări-servicii 

2010 - 2014  Expert tehnic colaborator 
Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, București 
▪ prestări servicii de evaluare tehnică laboratoare de încercări în cadrul misiunilor RENAR 

Tipul sau sectorul de activitate acreditare SR EN ISO/CEI 17025 incercari fizico-chimice 
2004 - 2005  Inginer chimist  

Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa, Cluj Napoca 
▪ Chimie analitică. Monitoringul şi protecţia calităţii apelor  

Tipul sau sectorul de activitate Instituțe publică 
2003 - 2004  Inginer chimist 

Administratia Bazinala de Apa Crișuri, Oradea 
▪ Chimie analitică. Monitoringul şi protecţia calităţii apelor  

Tipul sau sectorul de activitate Instituțe publică 
1998 - 2002  Asistent cercetare  

Academia Română, Filiala Cluj, Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" Cluj-Napoca 
▪ cercetarea apelor subterane carstice (analize instrumentale, prelucrarea datelor, lucrări ştiinţifice) 
Tipul sau sectorul de activitate  instituție de interes public național de cercetare în domeniile fundamentale 
ale științei 

1992 - 1998  Inginer chimist 
Administratia Nationala Apele Romane Filiala Oradea 
▪ Chimie analitică. Monitoringul şi protecţia calităţii apelor  

Tipul sau sectorul de activitate Instituțe publică 

1986-1992  Diploma licenta Inginer chimist  

Universitatea “Babeş – Bolyai”, Facultatea de Chimie si Chimie Industriala, Secţia Ingineria 
substantelor anorganice  
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

 

1995  Diploma analist programator   

Institutul Român de Management 
 

Limba(i) maternă(e) maghiară  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

engleză B1 B1 B1 B1 B1 
Germană A2 A2 A2 A2 A2 

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare și spirit de muncă în echipa dobândite în peste 25 ani experiență 
Competenţe 

organizaţionale/manageriale  
▪ leadership (ca responsabil de o echipă de 19 persoane în cadrul Laboratorului Regional de Calitatea 

Apelor și coordonez activitatea a 5 laboratoare din cadrul Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa 
Cluj, acreditate conform SR EN ISO/CEI 17025 17025:2018 „Cerinte generale de competenta 
pentru laboratoarele de incercari si etalonare” 
▪ Auditarea sistemelor de management. conform cerintelor SR EN ISO 19011:2018, aplicații în 

laboratoarele de încercări 
▪ Program de pregătire şi specializare profesională „Amplificarea performanţelor organizaţiei prin 

management, remodelarea culturii organizaţionale şi dezvoltarea salariaţilor” 2008. Manager – Grup 
de Management şi Marketing Internaţional. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaștere a activităților de teren în experiența cumulată la la Administrațiile Bazinale de Apă 
Crișuri și Someș-Tisa precum și la Institutul de Sepologie „Emil Racoviță” 
▪ o bună cunoaştere a proceselor de management al laboratoarelor (șef laborator, evaluator tehnic 

colaborator RENAR) 

Alte competenţe  ▪ speologie, caiac-canoe,  

Permis de conducere  Auto B 
Ambarcațiuni de agrement D 


