Curriculum Vitae

INFORMAłII PERSONALE

Kelemen Tibor
Sfântu Gheorghe, jud Covasna (România)
+40788327020
+40267317045
+40267312157
tibor.kelemen@cv.anofm.ro
Sexul: Masculin | Data nașterii: 17/07/1960 | Naționalitatea: maghiară

EXPERIENłA PROFESIONALĂ
01/07/2010–Prezent

Director executiv
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna
Bdul Grigore Bălan, nr. 14, 520013 Sfântu Gheorghe (România)
www.covasna.anofm.ro
• Coordonare și conducere a activității legată de protecția socială a șomerilor, de
consiliere a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
• Asigurarea managementului entității;
• Coordonarea implementării la nivel județean a politicilor, programelor și măsurilor
destinate pieței muncii;
• Consiliere de specialitate;
• Evaluarea și monitorizarea acțiunilor întreprinse pe piața muncii;
• Formator în cadrul Centrului Propriu de Formare a Adulților
Tipul sau sectorul de activitate: Servicii de furnizare și management a forței de muncă

27/07/2011–19/08/2011

Lector/formator
Olimp Net SRL, Buzău (România)
• Lector/formator pentru programul de formare profesională de ”Formatori de
formatori”
Tipul sau sectorul de activitate: Educație

04/10/2010–31/01/2011

Lector/formator
Universitatea ”1 Decembrie 1918”, Alba Iulia (România)
• Lector/formator pentru programul de formare profesională de ”Comunicare”
Tipul sau sectorul de activitate: Educație

22/05/2009–30/06/2010

Șef serviciu
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna
Bdul Grigore Bălan, nr. 14, 520013 Sfântu Gheorghe (România)
www.covasna.anofm.ro
• Coordonare și conducere a activității legată de protecția socială a șomerilor, de
consiliere a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
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• Conducere administrativă și tehnică;
• Coordonarea implementării la nivel județean a politicilor, programelor și măsurilor
destinate pieței muncii;
• Consiliere de specialitate;
• Evaluarea și monitorizarea acțiunilor întreprinse pe piața forței de muncă
Tipul sau sectorul de activitate: Servicii de furnizare și management a forței de muncă
01/01/1999–21/05/2009

Director executiv
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna
Bdul Grigore Bălan, nr. 14, 520013 Sfântu Gheorghe (România)
www.covasna.anofm.ro
• Coordonare și conducere a activității legată de protecția socială a șomerilor, de
consiliere a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
• Management organizațional;
• Coordonarea implementării la nivel județean a politicilor, programelor și măsurilor
destinate pieței muncii;
• Consiliere de specialitate;
• Evaluarea și monitorizarea acțiunilor întreprinse pe piața forței de muncă
Tipul sau sectorul de activitate: Servicii de furnizare și management a forței de muncă

01/10/1997–31/12/1998

Director general adjunct – Forță de muncă și șomaj
Direcția Generală de Muncă și Protecție Socială Covasna,
Bdul Grigore Bălan, nr. 14, 520013 Sfântu Gheorghe (România)
• Coordonare și conducere a activității legată de protecția socială a șomerilor, de
consiliere a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
• Conducere administrativă și tehnică;
Tipul sau sectorul de activitate: Protecție socială

01/11/1992–30/09/1997

Inspector de specialitate
Direcția Muncii și Protecției Sociale Covasna
str. Korosi Csoma Sandor nr. 23, Sfântu Gheorghe (România)
• Activitate de stabilire a drepturilor din domeniul protecției sociale a șomerilor;
• Urmărirea și evidențierea drepturilor;
• Aplicarea măsurilor de reconversie profesională destinate pieței muncii;
• Informare și consiliere de specialitate; Mediere pe piața muncii.
Tipul sau sectorul de activitate: Protecție socială

01/10/1987–31/10/1992

Inginer
Întreprinderea de Mașini Agregate și Subansamble Auto
str. Lt. Păiuș David nr. 5-9, Sfântu Gheorghe (România)
• Proiectare SDV în domeniul prelucrării la cald și turnătoriei;
• Activități de proiectare și aplicare a tehnologiilor în cadrul compartimentului tehnic
Metalurg Șef;
Tipul sau sectorul de activitate: Industrie
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06/10/1986–30/09/1987

Inginer stagiar
Întreprinderea Mecanica
str. Gării nr. 20, Codlea (România)
• Aplicarea tehnologiilor industriale;
Tipul sau sectorul de activitate: Industrie

22/09/1979–13/03/1980

Lăcătuș
Întreprinderea Tractorul (UTB Uzina Tractorul)
str. Turnului nr. 5, Brașov (România)
• Montaj componente industriale;
Tipul sau sectorul de activitate: Industrie

EDUCAłIE ŞI FORMARE
Educație
2010 - 2011

Certificat de absolvire – Managementul Productivității și competitivități
IMM-urilor, curs postuniversitar de specializare
Universitatea ”Petru Maior”, Târgu Mureș (România)
Discipline studiate:
▪ Managementul productivității; Comunicare managerială
▪ Competitivitate economică și indicatori de performanță
▪ Eficientizarea resurselor umane
▪ Managementul și marketingul de produs
Competențe profesionale dobândite:
▪ Elaborarea analizelor de management;
▪ Elaborarea strategiilor de management și marketing

2003 - 2004

Diplomă de master - Master Guvernare Modernă și Dezvoltare Locală
Nivelul 7 CEC
Școala Națională de Studii Politice și Administrative – Științe Administrative, București
(România)
Discipline studiate:
▪ Management public; Managementul funcției publice; Management financiar
▪ Politici publice; Politici de dezvoltare regională; Politici europene; Comunicare
Competențe profesionale dobândite:
▪ Elaborarea și implementarea politicilor si strategiilor in domeniul public

2003 - 2004

Diplomă – Formare specializată în Administrația Publică pentru funcționari
Nivelul 6 CEC
publici de conducere, curs postuniversitar de specializare
Institutul Național de Administrație și Școala Națională de Studii Politice și Administrative,
București (România)
Discipline studiate:
▪ Bazele administrației publice; Management public; Managementul funcției publice
▪ Management financiar public; Politici publice; Politici de dezvoltare regională
▪ Evaluarea performanțelor; Tehnici de comunicare
Competențe profesionale dobândite:
▪ Implementarea tehnicilor de management in domeniul public
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Diplomă de licență – Teolog, profesor licențiat în Catehetică
Nivelul 6 CEC
Institutul Teologic Romano Catolic de Grad Universitar - Facultatea de Teologie Romano
Catolică, Alba Iulia (România)
Discipline studiate:
▪ Teologie catolică; Istoria și filosofia religiilor; Catehetică și omiletică;
▪ Principiile construcției pastoralei catehumenale, intervenția catehumenală în condițiile
parohiei urbane și rurale;
▪ Pedagogie și metodică;
▪ Dezvoltarea de proiecte educaționale societate-biserică-școală-familie;
▪ Limba latină;
Competențe profesionale dobândite:
▪ Competențe de comunicare;
▪ Competențe pedagogice;
▪ Identificarea corectă a nevoilor de formare
▪ Dezvoltarea de proiecte educaționale

1981 – 1986

Diplomă - Inginer, profil metalurgic, specializarea turnătorie
Nivelul 6 CEC
Universitatea din Brașov - Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini,
Brașov (România)
Discipline studiate:
▪ Analiză matematică, Geometrie, Algebră, Matematici speciale, Fizică, Chimie;
▪ Rezistența materialelor, Elemente de construcții industriale, Organe de mașini,
▪ Metalurgie și tratamente termice, Termotehnică, Utilaje metalurgice specifice, Agregate
▪ Desen industrial, Desen tehnic, Cercetare-proiectare
▪ Calculatoare, Electronică industrială, Sisteme informatice și analiză economică
▪ Pedagogie și metodică
▪ Organizarea și conducerea întreprinderilor
▪ Sociologie
▪ Limba germană
Competențe profesionale dobândite:
▪ Cercetarea-proiectarea, organizarea, desfășurarea și gestionarea activităților din industria
metalurgică.
▪ Competențe de comunicare, negociere, gestionare a activităților din întreprinderi

1974 – 1979

Diplomă de bacalaureat
Liceul Industrial ”Tractorul”, Brașov (România)

Nivelul 4 CEC

1964 – 1974

Învățământ general obligatoriu
Școala Generală nr. 6, Brașov (România)

Nivelul 1 CEC

Formare autorizată/acreditată
26/10/2016

Certificat de competențe profesionale - Formator, cod COR 242401
SC Aida SRL, Sfântu Gheorghe (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Pregătirea formării;
▪ Realizarea activităților de formare;
▪ Evaluarea participanților la formare;
▪ Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare;
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▪ Marketing-ul formării;
▪ Proiectarea programelor de formare;
▪ Organizarea programelor și a stagiilor de formare;
▪ Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de
formare
13/01/2016–08/04/2016

Certificat de calificare - Apicultor,
Nivelul 2 CEC
cod COR 612301, curs de calificare
Camera Agricolă Covasna, Sfântu Gheorghe (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Organizarea stupăritului pastoral; Recoltarea și condiționarea produselor apicole
▪ Valorificarea produselor apicole; Îmbunătățirea bazei melifere

28/09/2015–03/10/2015

Certificat de absolvire - Mediator social,
cod COR 532902, curs de perfecționare
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna, Sfântu Gheorghe
(România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Realizarea planului de intervenție
▪ Îndrumarea beneficiarilor in vederea soluționării problemelor
▪ Monitorizarea si acordarea de sprijin
▪ Întocmirea raportului

15/06/2015–03/07/2015

Certificat de absolvire - Evaluator de competențe profesionale,
cod COR 242405, curs de perfecționare
SC Afacov Consulting Group SRL, Sfântu Gheorghe (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Elaborarea instrumentelor de evaluare
▪ Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare
▪ Organizarea procesului de evaluare
▪ Efectuarea evaluării
▪ Luarea deciziei privind competențele candidatului

20/04/2015–08/05/2015

Certificat de absolvire - Specialist în economia socială,
cod COR 341206, curs de specializare
Asociația Inceptus România, Cluj (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Consilierea în domeniul economiei sociale
▪ Consilierea pentru planificarea operațională a organizației ce activează în sfera economiei
sociale
▪ Consilierea privind managementul incluziv al economiei sociale
▪ Consilierea pentru implementarea politicilor și programelor de economie socială
▪ Analizarea politicilor publice de economie socială

19/01/2015–23/01/2015

Certificat de absolvire - Auditor în domeniul calității,
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cod COR 214130, curs de perfecționare
SC Best Smart Consulting SRL, București (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Aplicarea conceptelor de bază privind calitatea
▪ Cunoașterea fundamentelor teoretice ale managementului calității
▪ Planificarea calității
▪ Organizarea activităților referitoare la calitate
▪ Documentarea sistemului de management al calității
▪ Auditarea calității
30/06/2014–02/07/2014

Certificat de absolvire – Competențe sociale și civice, curs de perfecționare
Fundația Centrul de Resurse Juridice, București (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Managementul conflictelor
▪ Aplicarea metodelor și tehnicilor de comunicare
▪ Descrierea conceptelor din domeniul egalității de șanse și dezvoltării durabile

02/12/2013–18/12/2013

Certificat de absolvire - Evaluator de furnizori și programe de formare,
cod COR 242408, curs de perfecționare
SC Aida SRL, Sfântu Gheorghe (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Verificarea instrumentelor de evaluare
▪ Evaluarea îndeplinirii criteriilor de evaluare
▪ Verificarea documentației și a condițiilor de desfășurare a programului de formare
profesională
▪ Aplicarea cerințelor de asigurare a calității în formarea profesională continuă
▪ Verificarea transpunerii standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională în
programa de pregătire

29/11/2013

20/05/2013–24/05/2013

Certificat de competențe profesionale - Consilier orientare privind cariera,
SO - R29, cod COR 242306
SC Cognitrom SRL, Cluj (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Elaborarea psihoprofesiogramelor
▪ Elaborarea studiilor sociologice
▪ Evaluarea psihoprofesională a clienților
▪ Instruirea clienților pentru automotivare
▪ Organizarea întâlnirilor de grup
▪ Realizarea consilierii profesionale
Certificat de absolvire - Dezvoltator e-learning,
cod COR 235905, curs de perfecționare
Centro Superior de Formacion Europa Sur SA - Reprezentanta, București (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Analizarea nevoilor de e-learning
▪ Elaborarea, implementarea politicilor și strategiilor de e-learning
▪ Proiectarea curriculum-ului, scenariului didactic ale programelor de educație/formare prin
e-learning
▪ Stabilirea caracteristicilor sistemului de educație, specificațiilor și arhitecturii produselor și
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soluțiilor, conținuturilor și materialelor pentru LMS
▪ Stabilirea instrumentelor de evaluare
▪ Evaluarea programelor la nivelul beneficiarilor individuali și la nivelul organizației,
evaluarea conținuturilor și materialelor suport
▪ Stabilirea standardelor de asigurare a calității
12/11/2012–16/11/2012

Certificat de absolvire – Analist piața muncii,
cod COR 242308, curs de perfecționare
Global Commercium Development, București (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Calcularea indicatorilor specifici de pe piața muncii
▪ Culegerea, organizarea, prelucrarea și furnizarea informațiilor specifice privind piața
muncii
▪ Perfecționarea profesională
▪ Comunicarea interpersonală
▪ Comunicarea strategiei de promovare a serviciilor oferite

19/08/2009–22/12/2009

Certificat de calificare – Administrator pensiune turistică,
cod COR 512113, curs de calificare
SC Continental Transcom SRL, Sfântu Gheorghe (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Gestionare financiară
▪ Promovarea directă a produselor turistice
▪ Efectuarea operațiilor specifice pensiunii către client
▪ Organizarea programelor turistice opționale

28/05/2009–08/07/2009

Certificat de absolvire - Formator,
cod COR 241205, curs de inițiere
SC Continental Transcom SRL, Sfântu Gheorghe (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
▪ Evaluarea participanților la formare;
▪ Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare
▪ Marketing-ul formării
▪ Organizarea programelor și a stagiilor de formare; Pregătirea formării
▪ Proiectarea programelor de formare
▪ Realizarea activităților de formare

19/08/2008–23/08/2008

Certificat de absolvire – Management și strategie, curs de inițiere
SC CET Centrul European de Training SRL, București (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Aplicarea metodelor de management și implementarea strategiilor

13/08/2007–17/08/2007

Certificat de absolvire – Managementul proiectelor, curs de inițiere
SC CET Centrul European de Training SRL, București (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Planificarea, implementarea și monitorizarea proiectelor
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Certificat de absolvire - Operator introducere, prelucrare și validare date,
cod NC 4113.2.1, curs de inițiere
Eurocenter Amoba SRL, Sfântu Gheorghe (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Pregătire, formatare și listare documente
▪ Calcul tabelar și operațiuni cu baze de date

Alte tipuri de formare autorizate/domenii specifice
05/09/2011–02/10/2011

11/05/2007

01/09/2003–05/09/2003

Certificat de absolvire - Mediator, cod COR 243202, curs de specializare
Asociația Centrul de Mediere, Craiova (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Facilitarea comunicării dintre părți; Operarea cu documente
▪ Planificarea activității de rezolvare a conflictului; Analizarea conflictului
▪ Analizarea informațiilor; Culegerea de informații
▪ Facilitarea acordurilor; Încheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicte
▪ Redactarea documentelor
Certificat European Computer Driving Licence Core
ECDL (România)
Module certificate:
▪ Concepte de bază ale tehnologiei informației
▪ Utilizarea computerului și organizarea fișierelor
▪ Editare de text
▪ Calcul tabelar
▪ Baze de date
▪ Prezentări
▪ Utilizare Internet și poștă electronică
Certificat, curs de perfecționare – Fundamente ale legalității în administrația
publică
Institutul Național de Administrație, București (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Cunoașterea și aplicarea fundamentelor legalității în administrația publică

Alte tipuri de formare/instruire
17/10/2015–14/11/2015

25/08/2015

Certificat de absolvire curs Asigurarea calității în educație și formare profesională
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna, Sfântu Gheorghe (România)
Discipline studiate:
▪ Asigurarea calității in educație si formare profesionala
Certificat de participare sesiune de instruire
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, București (România)
Discipline studiate:
▪ Integrarea sistemului informatic al ANOFM cu alte sisteme informatice
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12/11/2014 – 14/11/2014;
06/10/2014 –10/10/2014

10/05/2013–13/07/2013

Diplomă de participare sesiuni de instruire
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Slaj, SC Vecom SRL, (România)
Fondazione Castelinii (Italia)
Discipline studiate:
▪ Performanță și calitate în servicii
Certificate de absolvire cursuri de perfecționare
Universitatea ”1 Decembrie 1918”, Alba Iulia (România)
Discipline studiate:
▪ Politici sociale privind protecția familiei și copilului
▪ Diagnoza problemelor sociale
▪ Comunicare și relații publice on-line

05/2012–07/2013

Certificat de absolvire cursuri de perfecționare
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, București (România)
Discipline studiate:
▪ Comunicare interpersonală și lucrul în echipă
▪ Rezolvarea de probleme
▪ Team building, construirea de echipe eficiente
▪ Comunicare externă și promovarea serviciilor SPO, comunicarea cu mass-media,
societatea civilă, autoritățile locale și alte instituții publice
▪ Comunicare personalizată cu grupurile țintă ale SPO
▪ Leadership

11/2012–06/2013

Diplome de absolvire cursuri de perfecționare
Centro Superior de Formacion Europa Sur - CESUR SA, Malaga (Spania)
Discipline/module studiate:
▪ Orientare profesională
▪ Desfășurarea de proiecte de integrare ocupațională
▪ Managementul proiectelor
▪ Coaching

09/2012

Certificat de absolvire curs Promovarea serviciilor de ocupare
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, București (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Promovarea serviciilor de ocupare

03/2011–09/2015

Certificate - cursuri de specializare/perfecționare
Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu, Râșnov (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Consiliere și asistență pentru noii antreprenori în demararea afacerilor;
▪ Elaborarea de studii și analize în e-learning; monitorizare și evaluare;
▪ Abilități TIC și promovarea utilizării limbajului IT;
▪ Managementul performanței la locul de muncă;
▪ Abilități de analizare a prognozelor și dinamicii pieței muncii;
▪ Utilizarea tehnicilor de comunicare interactive, personalizate;
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07/2011–05/2012

Diplomă de absolvire, Formator ocupațional, curs de specializare
Centro Superior de Formacion Europa Sur - CESUR SA, Malaga (Spania)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Programarea acțiunilor formative
▪ Crearea de posibilități de învățare
▪ Evaluarea nivelului de calificare dobândit, a programelor și a acțiunilor realizate

17/10/2011–20/10/2011

Certificat de absolvire curs
Autoritatea Națională pentru Calificări - Centrul Național de Formare Profesională a Adulților,
București (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Cunoașterea Cadrului European al Calificărilor, Cadrului European de referință privind
asigurarea calității în educație și formare profesională;
▪ Asigurarea calității în sistemul de formare profesională continuă din România

14/06/2011–17/06/2011

Certificat
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, București (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Structurarea și furnizarea programelor pilot de formare a personalului SPO în concordanță
cu profilele profesionale identificate

29/09/2008–04/10/2008

Diplomă - curs intensiv de specializare Engleză de afaceri
Centrul Național de Instruire în Management, Marketing, Analiză de Sistem, Public
Relations, Informatică și Limbi Străine - CEPECA Training Center, București (România)

27/06/2007–29/06/2007
23/05/2007–25/05/2007
18/04/2007–20/04/2007

Certificat – seminar de instruire pentru managerii din serviciile de ocupare
din Bulgaria, România, Croația și Turcia
Comisia Europeană
Module certificate:
▪ Cadrul legislativ european pentru serviciile publice de ocupare (Bruxelles, Belgia)
▪ Înființarea de serviciilor publice de ocupare (Viena, Austria)
▪ Servicii pentru clienții (Vilnius, Lituania)

20/02/2006–21/02/2006

Atestat curs Formarea profesională a managerilor
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, București (România)
Competențe profesionale dobândite:
▪ Organizarea formării profesionale continue și aplicarea tehnicilor de comunicare

24/10/2005–29/10/2005

Diplomă - curs intensiv de specializare Engleză instituțională
Centrul Național de Instruire în Management, Marketing, Analiză de Sistem, Public
Relations, Informatică și Limbi Străine - CEPECA Training Center, București (România)

27/04/2005–29/04/2005

Certificat
Ministerul Integrării Europene, București (România) și Formez (Italia)
Competențe profesionale dobândite:
 Implementarea proiectelor
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09/08/2004–15/08/2004

Curriculum Vitae
Diplomă - curs intensiv de Limba engleză
Centrul de Instruire și Consultanță în Management, Marketing, Analiză de Sistem, Relații
Publice, Informatică și Limbi Străine - CEPECA Training, București (România)

22/03/2004–23/03/2004

Certificat
SC Fiatest SRL, București (România)
Discipline/module studiate:
▪ Standardul OSO 9001:2000 pentru top manageri

11/08/2003–12/08/2003

Certificat - Seminar Achiziții Publice
Ministerul Finanțelor Publice, București (România)

04/10/1990–22/11/1990

Certificat de absolvire – curs de perfecționare ”Program de inițiere pe
probleme de comerț exterior”
Ministerul Comerțului Exterior, București (România)

Vizite de studii
29/09/2013–05/10/2013

Atestat - Tema ”Creșterea capacității și expertizei in serviciul public de
ocupare”
Studio Tosi, Verona (Italia)

11/03/2012–16/03/2012

Atestat - Tema ”Îmbunătățirea ofertei formative pentru centre de formare
profesionale eficiente”
Centro Impiego, Modica (Italia)

COMPETENłE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

engleză
franceză

maghiară
ÎNȚELEGERE

VORBIRE
SCRIERE
Participare la
Ascultare
Citire
Discurs oral
conversație
C1
C1
B2
B2
B1
C1
B1
A1
A1
A2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator
experimentat - Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare

▪ abilități de comunicare interpersonale, empatie;
▪ aptitudini de comunicare şi conlucrare cu echipe multiculturale dobândită prin pregătire si
în străinătate;

Competențe
organizaționale/manageriale

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

gândire strategică, îndreptată către obținerea de rezultate;
spirit de echipă şi experienŃă în dezvoltarea şi coordonarea colectivului;
acord atenție detaliilor și promovez o atitudine pozitivă și de sprijin;
abilități de coordonare, planificare și organizare;
capacitate decizională;
capacitate de analiză și sinteză;
abilități de leadership şi aptitudini manageriale dobândite în peste 18 ani de când fac parte
din echipa de management;
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Curriculum Vitae
▪ flexibilitate, adaptabilitate; atitudine proactivă
▪ abilităŃi de negociere, mediere şi motivare
Competențe dobândite la locul
de muncă

▪ experiență în lucrul cu grupurile vulnerabile;
▪ o bună cunoaştere a proceselor intervenite piața muncii

Competență digitală

AUTOEVALUARE
Procesarea
informației

Comunicare

Creare de
conținut

Securitate

Rezolvarea
de probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare
Operator introducere și validare date
European Computer Driving Licence Core
Alte competențe

▪
▪
▪
▪

Permis de conducere

▪ categoriile B și C din 1979;

experiență în lucrul cu grupurile vulnerabile;
capacitate de intervenție prin acțiuni/măsuri biserică-școală-familie
capacitate de a desena (desen tehnic) și a amplasa forme în spațiu
capacitate de a lucra în condiții de stress

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Conferințe și seminarii

▪ aprilie 2016, Conferința Inițiativa integrată pentru incluziunea socială a comunităților
marginalizate
▪ septembrie 2015, Seminar Fundația Multimedia pentru democrație locală: Egalitate de
gen și nediscriminarea la locul de muncă
▪ iunie 2014, seminar Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia: Metodologii și aplicații în
gestiunea informațiilor, în domeniul financiar, instrumente, pentru managementul inovativ
al serviciilor SPO. Eficientizarea utilizării resurselor umane.
▪ august 2011, conferința STP Centru : Actualizarea PRAO, elaborarea mecanismelor de
sustenabilitate a proiectelor și a schimbului de experiență între membrii pactului
▪ mai 2011, Seminar Fundația Casa de Meserii a Constructorilor: Transfer de inovare și
bune practici
▪ aprilie 2010, Seminar Consorțiul European Profiles SA Archidata: Instruire pentru
potențialii beneficiari – Sprijin pentru elaborarea propunerilor de proiecte de calitate
▪ 1998 – 2010, participant la întâlniri, workshop-uri, seminarii și conferințe pe
probleme de muncă, ocupare și protecție socială, cu specificații în domeniul
șomajului, respectiv fundamentarea și monitorizarea învățământului profesional și
tehnic, cu finalitate în piața muncii, organizate în: Germania la Wurtsburg; Ungaria
la Budapesta, Bekescsaba, Veszprem, Pecs; Franta in Paris; Danemarca in
Copenhaga si Aarhus; Finlanda in Helsinki; Suedia in Malmo; Marea Britanie la
Nothingham; Lituania in Vilnius; Cehia in Praga; Italia in Piemonte, Torino; Austria
in Viena; Belgia in Bruxelles si Bruges.
▪ 2005, Lituania, (țări participante Lituania, Malta, România, Slovenia, Turcia): Evaluation of
labour Market - Work Life Development Programme: membru în echipa de lucru a
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Curriculum Vitae
României la cele trei seminarii – 1. Monitorizarea activităților pieței muncii și dezvoltarea
indicatorilor de performanță; 2. Evaluarea activităților pieței muncii, metodelor și a utilizării
de modele diferite; 3. Evaluarea programelor în cadrul Fondului social european, principii,
organizare și management
▪ 1998 – 2002: membru în grupul de lucru e-MACS pentru seminariile organizate de US
Agency for International Development și Banca Mondială în cadrul Programului de
Redistribuire a Forței de Muncă
Afilieri

▪ Președinte Consorțiu Regional - Regiunea Centru
▪ Membru al Asociației Pentru Soluționarea Disputelor prin Mediere - Centru de Mediere
Craiova
▪ Membru al fundației “PRO VITA HOMINIS” din Sf. Gheorghe, implicată în activitatea de
lupta împotriva avortului și salvarea vieții umane,
▪ Membru fondator al asociației “FAMILIA KOLPING” din Sf. Gheorghe, implicată în
educarea tinerilor în meserii simple și educație religioasa

Certificări

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Referințe

▪ jr. Nadudvary Gheorghe, Director General (pensionar) al DGMPS Covasna,
tel:0268 475761
▪ ec. Eugen Preda, (pensionar) Secretar General și Consilier al Președintelui ANOFM,
▪ Ing. Pârvu Dorin Nicolae, Președinte ( 1998-2001) a ANOFM tel: 0742225988
▪ dr. ec. Ioan CINDREA, Președinte ( 2001-2003) a ANOFM tel: 0726200513

Mediator
Evaluator de competențe profesionale
Evaluator de furnizori și programe de formare
Formator
Consilier orientare privind cariera
Analist piața muncii

ANEXE
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