Curriculum Vitae

INFORMAłII PERSONALE

TÉGLÁS FERENC-ATTILA

TÉGLÁS FERENC-ATTILA
str. Viitorului , nr.1, bl.2, sc.A, ap.18, Sf. Gheorghe, Romania, cod 520056
0267312157

0735151661

teglas.ferenc@gmail.com
Sexul masculin | Data naşterii 02/02/1975 | NaŃionalitatea maghiara
LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIłIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ
EXPERIENłA PROFESIONALĂ
august 2011 - prezent

director executiv adjunct
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna,
Sfantu Gheorghe bdul Gen. Grigore Balan Nr. 14, ,cod 520042, Romania
www.covasna.anofm.ro
Coordonare, implementare si monitorizare a activitatilor de:
▪ formare profesionala a somerilor,
▪ masuri active de combatere a somajului,
▪ analize/statistici de piata muncii, rapoarte, informari si analize de sinteza privind activitatea de ocupare la nivel
judetean
▪ programe de ocupare coroborate cu elaborarea de propuneri de buget
▪ avizarea contractarii serviciilor prestatorilor de servicii de formare profesionala
▪ control masuri active
▪ avtivitatea IT

Tipul sau sectorul de activitate Conducere administrativă şi tehnică, coordonarea implementării la nivel local a
programelor de masuri active, evaluarea masuri active, inlocuitor al directorului executiv, cu functii de reprezentare
martie 2012 – februarie 2014

asistent financiar

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna,
Sfantu Gheorghe bdul Gen. Grigore Balan Nr. 14, cod 520042, Romania
www.covasna.anofm.ro
 intocmirea rapoartelor tehnico-financiare, elaborarea documentelor in vederea asigurarii resurselor financiare
necesare implementarii proiectului, elaborarea cererilor de rambursare
Tipul sau sectorul de activitate activitate financiara proiecte POSDRU

septembrie 2009 - iunie 2010

formator

Universitatea 1Decembrie Alba Iulia
 predarea diferitelor module de pregătire la cursurile de formare profesională organizate in ocupaŃia operator
introducere, validare şi prelucrare date, operator calcul electronic si retele, designer pagini web

Tipul sau sectorul de activitate formare profesionala pentru adulti
iunie 2014 – februarie 2016

responsabil financiar

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna,
Sfantu Gheorghe bdul Gen. Grigore Balan Nr. 14, cod 520042, Romania
www.covasna.anofm.ro
 intocmirea rapoartelor tehnico-financiare, elaborarea documentelor in vederea asigurarii resurselor financiare
necesare implementarii proiectului, elaborarea cererilor de rambursare
Tipul sau sectorul de activitate activitate financiara proiecte POSDRU

2006 - prezent

specialist al Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a
adultilor
Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Covasna
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Sfantu Gheorghe bdul Gen. Grigore Balan Nr. 14, cod 520042, Romania
 evaluarea programelor de formare a furnizorilor de formare profesionala
 examinarea participantilor la programele de formare
Tipul sau sectorul de activitate formare profesionala pentru adulti

septembrie 2001 – iulie 2011

auditor public intern

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna,
Sfantu Gheorghe bdul Gen. Grigore Balan Nr. 14, ,cod 520042, Romania
www.covasna.anofm.ro
 analiza eficienŃei, eficacităŃii şi economicităŃii activităŃilor desfăşurate de A.J.O.F.M. Covasna (medierea
muncii, acordarea indemnizaŃiilor de somaj, a veniturilor de completare, subvenŃiilor, creditelor,
serviciilor de consiliere, formare profesională);
 monitorizare indicatori de performanŃă a A.J.O.F.M. Covasna

Tipul sau sectorul de activitate audit intern
iunie 2000 – iulie 2011

formator
Asociatia „Familia Kolping”
Sfantu Gheorghe str. Kós Károly nr.6, cod 520055, Romania
 predarea diferitelor module de pregătire la cursurile de formare profesională organizate in ocupaŃia operator
introducere, validare şi prelucrare date, contabil

Tipul sau sectorul de activitate formare profesionala pentru adulti
iunie 2000 – septembrie 2001

inspector de specialitate

Agentia Judeteana pentru Ocupare si Formare Profesionala Covasna,
Sfantu Gheorghe bdul Gen. Grigore Balan Nr. 14, ,cod 520042, Romania
www.covasna.anofm.ro
 urmărirea plăŃii contribuŃiilor datorate de agenŃii economici către bugetul asigurărilor pentru şomaj
 recuperarea debitelor prin aplicarea procedurii de executare silită, acordarea de inlesniri la plata a debitelor
datorate de agenŃii economici pe baza indicatorilor de performanŃă stabilite prin lege

Tipul sau sectorul de activitate executare silită
noiembrie 1999– decembrie 2003

formator
Sc Continental Transcom Srl
Sfantu Gheorghe str. Oltului nr.30, cod 520027, Romania
 predarea modulelor Managementul resurselor umane, ForŃă de muncă şi şomaj, Liber intreprinzător la
cursurile de formare profesională organizate in ocupatia inspector resurse umane

Tipul sau sectorul de activitate formare profesională pentru adulŃi
octombrie 1999 – mai 2000

inspector de specialitate

Agentia Judeteana pentru Ocupare si Formare Profesionala Covasna,

Sfantu Gheorghe bdul Gen. Grigore Balan Nr. 14, ,cod 520042, Romania
www.covasna.anofm.ro
 efectuarea controalelor la agenŃii economici privind stabilirea şi plata contribuŃiilor datorate bugetului asigurărilor
pentru şomaj

Tipul sau sectorul de activitate control
EDUCAłIE ŞI FORMARE
octombrie 2016

Certificat de competente profesionale
SC AIDA SRL Sf.Gheorghe
▪ pregatirea, realizarea si evaluarea participanŃilor la formare
▪ organizarea programelor li a stagiilor de formare

septembrie 2015

Certificat de absolvire evaluator competente profesionale
SC AIDA SRL Sf.Gheorghe
▪ organizarea certificarii programelor de formare profesională
▪ evaluarea competenŃelor participanŃilor la programele de formare profesională
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aprilie 2014

TÉGLÁS FERENC-ATTILA

Certificat de participare

Lattanzio e Asociati SpA
▪ Imbunatatirea capacitatii beneficiarilor de a implementa operatiuni cofinantate prin axele
prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013

decembrie 2013 – februarie 2014

Certificat de absolvire Evaluator programe si furnizori de formare
profesionala
SC AIDA SRL Sf.Gheorghe
▪ analiza dosare de autorizare
▪ evaluare programe de formare profesionala

decembrie 2013

Certificat de absolvire Manager Marketing
Euzone Consultancy Network Srl Bucuresti
▪ Management
▪ Marketing

septembrie 2013

Certificat de absolvire Analist piata muncii
Euzone Consultancy Network Srl Bucuresti
▪ analiza pata muncii
▪ prognoze piata muncii

mai 2013

Atestat de participare
ST SRL Verona Italia
▪ ImbunătăŃirea capacităŃii şi expertizei serviciului public de ocupare

februarie - aprilie 2013

Certificat de absolvire

Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Rasnov
▪ AbilităŃi de comunicare interactivă la locul de muncă in SPO

ianuarie 2013

Certificat de participare

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici
▪ Managementul resurselor umane şi al performanŃelor

decembrie 2012 – ianuarie 2013

Certificat de absolvire

Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Rasnov
▪ Tehnici de comunicare personalizate

octombrie - noiembrie 2012

Certificat de absolvire

Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Rasnov
▪ AbilităŃi de analizare a prognozelor şi dinamicii pieŃei muncii

septembrie 2012

Certificat de absolvire

AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea Fortei de Munca
▪ Proiectarea de metodologii specifice pentru formarea adultilor

mai 2012

Certificat de absolvire

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici
▪ Managementul funcŃiei publice

februarie- aprilie 2012

Certificat de absolvire

Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Rasnov
▪ Managementul performaŃei la locul de munca în SPO

octombrie 2011

Certificat de absolvire

Autoritatea NaŃională pentru Calificări
▪ Autorizarea programelor de formare profesională contiuă

octombrie 2011

Certificat de participare
AMSBG
▪ Lotus Notes

septembrie - octombrie 2011

Certificat de absolvire Mediator
AsociaŃia Centrul de Mediere Craiova
▪ Gestionare conflicte
▪ Mediere

iulie – septembrie 2011

Certificat de absolvire
Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Rasnov
▪ AbilităŃi TIC
▪ promovarea utilizării limbajuui IT
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TÉGLÁS FERENC-ATTILA

Certificat de competente profesionala auditor public intern
Centrul Regional de Formare Profesională a AdulŃilor Cluj
▪
▪
▪
▪

iulie 2011

planificarea activitatii de audit intern,
evaluarea riscurilor,
programarea misiunii,
elaborarea raportului de audit

Certificat de participare

Cepeca Training Center Bucuresti
▪ competenŃe lingvistice limba engleză

mai 2011

Atestat de participare

Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Rasnov
▪ Formare ISO pentru auditori

aprilie 2011

Atestat de participare

Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Rasnov
▪ Abilitati organizatorice de leadership si management

ianuarie 2011

Atestat de participare

Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Rasnov
▪ Audit public intern

decembrie 2010

Atestat de participare
Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Rasnov
▪ Program de formare pentru lideri auditori

iunie 2010

Atestat de participare

Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca
▪ Model de armonizare a practicilor in domeniul managementului financiar al proiectelor finantate prin FSE

iunie 2009 – iulie 2009

Certificat de absolvire Formator

Sc Continental Transcom SRL Sfantu Gheorghe
▪ Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
▪ Evaluarea, revizuirea si asigurarea calităŃii programelor şi a stagiilor de formare

noiembrie 2008

Certificat de absolvire

CET Centrul European de Training Bucureşti
▪ Management financiar public

iulie 2007

Certificat de absolvire
CEPECA Training Bucureşti
▪ Engleza institutionala

iunie 2007

Certificat lingvistic ECL

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
▪ CompetenŃe lingvistice - limba engleză - nivel B

2007

Certificat ECDL Complet

Sc Eurocenter Amoba Srl Sf.Gheorghe
▪ Prezentări
▪ Editare de text
▪ Calcul Tabelar
▪ Baze de date

aprilie 2005

Certificat de participare

Formez Italia şi Ministerul Integrării Europene
▪ Analiza economică şi financiară, evaluarea riscurilor in cadrul proiectului “Programarea şi implementarea
asistenŃei de pre-aderare pentru PHARE CES şi tranziŃia spre Fondurile Structurale”

iulie 2004

Certificat de absolvire Auditor de calitate
Fiatest Bucureşti
▪ Auditarea Sistemului de Management al CalităŃii

2008 – 2010

Diploma de master Management public

EQF - 7

Academia de Studii Economice - Bucureşti
▪
▪
▪
▪

Management public,
Finante publice,
Managementul resurselor umane,
Managementul proiectelor europene ”
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Diploma postuniversitar

EQF - 7

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
▪ Informatică ”

1996-1999

Diplomă de licenŃă

EQF - 6

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Facultatea de ŞtiinŃe Economice
▪ Managementul interprinderii
▪ Managementul resurselor umane,
▪ Marketing ”

1993-1996

Diplomă de absolvire

EQF - 6

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Colegiul Universitar Economic
▪ Conducerea unităŃilor comerciale şi de turism ”

1989-1993

Diplomă de bacalaureat

EQF - 3

Liceul Székely Mikó Kollégium Sfantu Gheorghe
▪ Matematică - Fizică

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

maghiara

Alte limbi străine cunoscute

engleza
CompetenŃe de comunicare
CompetenŃe
organizaŃionale/manageriale

CompetenŃe dobândite la locul de
muncă
CompetenŃe informatice

Alte competenŃe

Permis de conducere

VORBIRE

ΙNΤELEGERE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaŃie

Discurs oral

C1

C1

C1

C1

C1

▪ bune competenŃe de comunicare dobândite prin experienŃa pe proiecte finatate din fonduri europene
▪ Implicare in realizarea sarcinilor, spirit de echipă, sbilităŃi de negociere, mediere şi motivare în
cadrul echipelor coordinate, abilitati de gestionare a situatiilor conflictuale, abilitati de lucru in
parteneriate
▪ o bună cunoaştere a sistemului de control intern/managerial

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
▪ bune cunoştinŃe de editare foto-video
▪ abilităŃi didactice şi de formator pentru adulŃi
▪ abilităŃi de a găsi soluŃii alternative în soluŃionarea problemelor, de motivare
▪ categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PublicaŃii
ANEXE

Proceduri operaŃionale aplicabile in Serviciul Public de Ocupare vol.4 Editura UniversităŃii Transilvania
Braşov
copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare
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