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INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  MIKLÓS  ZOLTÁN  

Adresă  Str. Paraului nr. 26, 

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania  

Telefon  +40-744-758866 

E-mail  sepsiipar@gmail.com 

 

Naţionalitate  Maghiara 
 

Data naşterii  16.08.1975 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

• Perioada (de la – până la) 

  

Noiembrie 2018 –  

• Numele şi adresa angajatorului  SC SEPSIIPAR SRL – PARC INDUSTRIAL SF. GHEORGHE 

Cart. Campul Frumos nr. 5  

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 

• Funcţia sau postul ocupat  Administrator 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea, conducerea si controlul activitatii Parcului Industrial. 

 

 

 

• Perioada (de la – până la) 

  

 

August 2018 –  

• Numele şi adresa angajatorului  FUNDATIA CREFOP Bucuresti 

  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Consultanta in management 

• Funcţia sau postul ocupat  Expert proiect POCU 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Consultanta in vederea administrarii si derularii de proiecte europene Start Up Plus 

 

 

• Perioada (de la – până la) 

  

 

Septembrie 2012 –  

• Numele şi adresa angajatorului  ASOCIATIA CLUB SPORTIV SEPSI - SIC 

  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Sport de performanta 

• Funcţia sau postul ocupat  Presedinte 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea, conducerea si controlul activitatii Asociatiei, conform statutului. 

 

 

 

• Perioada (de la – până la) 

  

 

Iunie 2008 – Noiembrie 2018   

• Numele şi adresa angajatorului  CONSILIUL LOCAL AL MUN. SF. GHEORGHE 

  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Administratie locala 

• Funcţia sau postul ocupat  Consilier local 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Exercitarea atributiunilor specifice statutului de consilier local ales. 
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• Perioada (de la – până la)  Aprilie 2003 – Octombrie 2018 

• Numele şi adresa angajatorului  Casa de Economii si Consemnatiuni CEC SA, CEC BANK SA 

Sucursala Sf. Gheorghe 

P-ta Mihai Viteazul nr. 2  

520008 Sfantu Gheorghe, jud. Covasna  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Financiar – bancar 

• Funcţia sau postul ocupat  Director economic, Director operatiuni, Sef Serviciu Operatiuni 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea, conducerea si controlul activitatii financiar – bancare a Sucursalei, in conformitate 
cu legile, actele normative, normele metodologice si instructiunile de lucru in vigoare. 

 
 
 

• Perioada (de la – până la)  Octombrie 1999 – Aprilie 2003 

• Numele şi adresa angajatorului  Casa de Economii si Consemnatiuni CEC SA 

Sucursala Sf. Gheorghe 

P-ta Mihai Viteazul nr. 2  

520008 Sfantu Gheorghe, jud. Covasna  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Financiar – bancar 

• Funcţia sau postul ocupat  Revizor de specialitate 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Efectuarea de controale si verificari asupra diferitelor activitati specific bancare ale Sucursalei, in 
conformitate cu legile, actele normative, normele metodologice si instructiunile de lucru in 
vigoare 

 

 

• Perioada (de la – până la)  Januarie 1998 – Octombrie 1999 

• Numele şi adresa angajatorului  Directia Generala a Finantelor Publice Covasna 

Directie Controlului Financiar de Stat 

Str. Jozef Bem nr. 1  

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Financiar 

• Funcţia sau postul ocupat  Inspector  de specialitate 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Verificarea agentilor economici cu privire la respectarea disciplinei financiare. 

 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

• Perioada (de la – până la)  2007 – 2009 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Managementul financiar al organizatiei 

 

• Numele calificării   Masterat in management financiar 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Studii postuniversitare 

 
 

• Perioada (de la – până la)  1993 – 1997 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea “Transilvania” Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 In cele 4 ani de studiu, s-au parcurs si s-au insusit diferite discipline de specialitate economica si 
juridica specifica profesiei de economist. 
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• Numele calificării primite  economist 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Studii superioare de lunga durata. 

 
 

• Perioada (de la – până la)  Sem I. 2008 

                 • Numele şi tipul instituţiei                    
de învăţământ 

 INSTITUTUL BANCAR ROMAN 

                 • Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Cunostinte bancare fundamentale 

• Numele calificării primite  CERTIFICAT  BANCAR EUROPEAN 

 
 

• Perioada (de la – până la)  Septembrie 2007 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Achieveglobal 

Titlu curs  Principii de baza in management si Managementul schimbarii 

 
 

• Perioada (de la – până la)  Mai 2003 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Elite Training Romania, Bucuresti  

Titlu curs  Personnel Recruiting & Selection Techniques 

 
 

• Perioada (de la – până la)  Iunie 2002 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Elite Training Romania, Bucuresti  

Titlu curs  Communication Skills Training 

 
 

• Perioada (de la – până la)  1989 – 1993 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Liceul „Szekely Miko Kollegium” Sf. Gheorghe, jud. Covasna, Specializare Matematica – Fizica 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 In cele 4 ani de studiu, s-au parcurs si s-au insusit diferite discipline specifice studiilor liceale. 

• Numele calificării primite  Diploma de bacalaureat. 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

Dobândite în cursul vieţii şi carierei, 
dar care nu sunt recunoscute neapărat 

printr-un certificat sau o diplomă. 

 

LIMBA MATERNĂ  MAGHIARA 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
 

  ROMANA 

• Abilitatea de a citi  EXCELENT 

• Abilitatea de a scrie  EXCELENT 

• Abilitatea de a vorbi  EXCELENT 
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  ENGLEZA 

• Abilitatea de a citi  BINE 

• Abilitatea de a scrie  BINE 

• Abilitatea de a vorbi  BINE 

 

PERMIS(E) DE CONDUCERE  Categoria B 

 
 


