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LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

Poziția de administrator al societății SEPSIIPAR SRL

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01.09.2016 - prezent

Șef Secție – Secția Sistem Fotovoltaic
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Atribuții, responsabilități:
▪ Coordonarea activității personalului de întreținere din secție
▪ Responsabil de efectuarea și îndeplinirea sarcinilor tehnice privind funcționarea Parcului Fotovoltaic
▪ Adaptarea la specificul instituției
▪ Cunoașterea și respectarea regulamentului de ordine interioară, de funcționare și de organizare a
instituției precum și legislației din domeniul energiei electrice, respectiv normele de tehnica securității
și protecției muncii la locul de muncă
▪ Flexibilitate în situații neprevăzută
▪ Organizarea, coordonarea pazei
▪ Comportament civilizat în relațiile cu ceilalți angajați
▪ Executarea de instructajele de protecția muncii și instructajele privind sănătatea și securitatea muncii
▪ Organizarea și controlarea personalului
▪ Ținerea la zi a documentelor de evidență tehnică
▪ Întocmirea rapoartelor tehnice și administrative pentru autorități competente.
▪ Responsabil de bună funcționare a iluminatului public în municipiu
▪ Urmărire, supravegherea consumatorilor electrici al Primăriei
▪ Coordonarea lucrrilor de investieții la iluminatul public din municipiu
Tipul sau sectorul de activitate Administrație publică locală

2017 - prezent

Administrator – firmă proprie
Papp Csongor PFA, str. Ciucului, Nr. 5, Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Atribuții, responsabilități ca administrator:
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▪ Coordonarea activității personalului angajat.
▪ Responsabil de efectuarea și îndeplinirea sarcinilor tehnice privind funcționarea firmei
▪ Analizarea pieței privind activitatea firmei
▪ Responsabil pentru câștigarea lucrărilor inițiate pe SEAP și întreținerea contului firmei pe SEAP.
▪ Asigurarea fluxului de documente necesare perfectării contractelor.
▪ Întocmirea și completarea documentelor primare al firmei
▪ Completarea registrelor contabile al firmei și transmiterea documentelor specifice al firmei
▪ Întreținerea și actualizarea bazei de rapoarte ale firmei
▪ Cooperarea cu persoanele cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă
Tipul sau sectorul de activitate Proiectare și execuție lucrări în instalații electrice

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2016 - prezent

Masterat (situația școlara finalizată, fără susținerea lucrării de disertație)

Nivelul CEC: 7

Universitatea Transilvania din Brașov - România
Domeniul de studiu: Sisteme Electrice Avansate – Managementul Energiei
Principalele domenii / competențe profesinale:
▪ Operarea cu concepte moderne și metode de calcul pentru proiectarea asistată de

calculator a sistemelor electrice

▪ Utilizarea cunoștinţelor moderne în analiza, evaluarea și funcționarea subsistemelor

electrice
▪ Utilizarea și aplicarea tehnicilor de măsurare, analiză, evaluare și interpretare în domeniul

sistemelor electrice pentru producere, distribuție și utilizare a energiei

▪ Modelarea și optimizarea sistemelor electrice și electronice pentru utilizarea eficientă a

energiei
▪ Proiectarea și implementarea metodelor și tehnicilor de monitorizare și management
▪ Dezvoltarea de soluții noi pentru realizarea de aplicații cu sisteme electrice avansate, în

perspectiva sustenabilității socio-economice

2012 - 2016

Diplomă de Inginer

Nivelul CEC: 6

Universitatea Transilvania din Brașov - România
Domeniul de studiu: Inginerie Electrică – Electrotehnică
Principalele domenii / competențe profesinale:
▪ Aplicarea adecvată a cunoștinâelor fundamentale de matematică, fizică și chimie în

domeniul ingineriei electrice
▪ Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor și tehnologia informației
▪ Operarea cu concepte fundamentale din electrotehnică
▪ Analiza, modelarea și simularea sistemelor electrice
▪ Utilizarea tehnicilor de măsurare a mărimilor electrice și neelectrice și sistemelor de

achiziție de date în sistemele electrice
▪ Proiectarea sistemelor de reglare automata
▪ Proiectarea sistemelor de comandă ale proceselor industrial
▪ Proiectarea instalațiilor electrice și sistemelor de utilizare a energiei electrice
2008 - 2012

Diplomă de Bacalaureat

Nivelul CEC: 4

Liceul Teoretic "Mikes Kelemen", Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România
▪ Matematică – Informatică, Intensiv Informatică
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2017

Electrician Autorizat de gradul IIA și IIB

Nivelul CEC: 5

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), București, România
▪ Proiectare și execuție de lucrări în instalații electrice până la 1000 V

2019

Proiectant sisteme de securitate
Scrieţi
calificarea
obţinută
SC
Brahms
International
SRL, Brașov, România

Nivelul CEC: 4
Scrieţi nivelul oaşteţi

Scrieţi
denumirea
organizaţiei
de educaţie
sau
formare şi
▪ Proiectare
instalații
de securitate
împortiva
incendiului
și localitatea
efracției (dacă este relevant, scrieţi şi ţara)

2019

Competențe Anteprenoriale

Nivelul CEC: 4

LOOP Operations SRL, România
▪ Competența de administrare și organizare a unei societăți comerciale

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Maghiară

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Română

C2

C2

C2

C2

C2

Engleză

C1

C2

B2

B2

C1

Germană

A2

A2

A2

A2

B1

Competenţe de comunicare

▪ Bune competențe de comunicare dobândite, ca urmare a experienţei de conducere al secției din
cadrul autorității publice și al firmei proprie.
▪ Abilităţi în ceea ce priveşte explicarea şi aplicarea la nivel organizaţional a proceselor care să
conducă la creşterea performanţei. Experienţă în atragerea partenerilor şi satisfacerea acestora.
▪ Capabilitatea de a comunica eficient cu o gamă largă de clienți, incuzând și personae din domeniul
ethnic, arătând interes și ascultând cu atenție nevoile/părerile lor.
▪ Aptitudini de prezentare și negociere la telefon și în scris, activitatea mea de șef secție și de
administrator s-a derulat personal, telefonic și online
▪ Abilități de scriere creativă
▪ Ascultător empatic și vorbitor persuasive
▪ Abilitatea de a vorbi în public, prezentări de grup sau prin intermediul mijloacelor electronice
▪ Abilități de prezentare și negociere, utilizate în cadrul activității mele ca administrator al firmei proprie,
iar ca rezultat creșterea vânzărilor constan

© Uniunea Europeană,

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae
Competenţe
organizaţionale/manageriale

ing. Papp Csongor

Aptitudini de coordonare :
▪ dobândite în urma coordonării secției condusă, activități care au presupus identificarea

soluţiilor la problemele curente şi de sistem, distribuţia sarcinilor
Competențe logistice şi administrative :
▪ capacitatea de a gestiona un volum mare de activităţi;
▪ capacitatea de a gestiona şi prioritiza sarcinile;
▪ respectarea termenelor, a angajamentelor şi asumarea responsabilităţilor
Gândire strategică:
▪ În coordonarea secției din cadrul instituției publice am identificat în mod clar obiectivele

care trebuie atinse, precum şi instrumentele şi mijloacele necesare în acest scop. Această
activitate a presupus şi consolidarea capacităţii de a forma, conduce şi motiva o echipă.
Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

Alte competenţe

Permis de conducere

▪ Aptitudini manageriale a unui lucrări de investiții, bazat pe experiență acumulată la locul de muncă
actuală.
▪ Bune aptitudini de comunicare şi relaţionare în cadrul unui grup socio-profesional, abilităţi de lucru în
echipă, spirit de iniţiativă, flexibilitate, inventivitate, capacitate de lucru în condiţii de stres, capacitatea
de management al riscului şi de rezolvare a situaţiilor de criză, capacitate de adaptare la schimbările
de mediu de lucru.
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
▪ o bună utilizare a motoarelor de căutare pe internet
▪ Abilități de lucru tehnică de birou (xerox, printer, scan)
▪ Folosirea programului de desen tehnic AutoCad, într-un nivel avansat
▪ Folosirea programului de simulare Dialux Evo
▪ Utilizarea rețelelor de socializare
▪ Întocmirea proiectelor de instalații electrice de joasă tensiune (aprox. 120 proiecte intocmite)
▪ Cunoașterea procedurii de delurare a unei investiții respectiv întocmirea dosarelor și obținerea
avizelor/autorizațiilor specifice.
▪ Aptitudini de training, de consiliere și dezvoltare personală, de evaluare și intervenție organizațională
B
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