Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume

Peter, Ferenc

Adresa

Str. Stejerisului nr.1 , 545500, Sovata, Romania

Telefon

Fix : 0265-570218

Fax
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

Mobil : 0744538782

0265-570524
pferenc@szovata.ro
Română
26.10.1963
Masculin

Locul de muncă vizat /
Aria ocupaţională
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2000 – prezent
Primar
Reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice şi juridice
române sau străine, având atribuţii principale în asigurarea respectării drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi
punerea în aplicare a legilor ;
Coordonarea şi conducerea serviciilor de specialitate ale Primăriei pentru
îndeplinirea obiectivelor specifice administraţiei publice locale

Numele şi adresa angajatorului

Primăria Oraşului Sovata
545500 Sovata , Principală 155 , România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Administraţie publică

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competente dobândite
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competente dobândite

20.11.2010-08.12.2010
Certficat de absolvire/ curs de perfecţionare
Manager proiect
2005-2007
Diplomă de master
Managementul administraţiei publice în procesul integrării europene
Managementul resurselor umane
Managementul calităţii
Instituţii şi politici regionale
Management financiar-contabil
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Institutul Naţional de Administraţie – Centrul Regional de Formare Continuă
pentru Administraţia Publică Locală Sibiu

Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competente dobândite

2000-2005
Licenţiat în ştiinţe administrative / Diplomă de licenţă
Administraţie publică
Drept Financiar şi fiscal
Drept administrativ

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Management general
Universitatea Petru Maior Tg. Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice,
Administrative şi Juridice

Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ / formare

Aptitudini şi competente
personale
Limba maternă

Maghiară

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

Comprehensiune

(*)

Limba Engleză

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Abilităţi de
ascultare

Abilităţi de citire

Vorbit
Interacţiune

Scris
Exprimare

Utilizator C1 Utilizator B2 Utilizator B2 Utilizator B2 Utilizator
experimentat
experimentat
independent
independent
independent
(*)
Cadrului european de referinţă pentru limbi

C1

Capacitate de a insufla entuziasm şi motivaţie pentru a duce ideile la bun sfărşit ,
leadership, bună capacitate de comunicare , lucru în echipă , respect în
colaborarea inter-umană , implicare în identificarea problemelor şi soluţionarea
creativă a acestora .
Capacitate de planificare şi administare eficientă a resurselor , experienţă în
domeniul managementului de proiecte şi al echipei , iniţiativă şi asumare de
responsabilităţi , disciplină , capacitate de a interpreta si valorifica informaţii în
procesul decizional.

Activităţi politice

2010- Preşedinte al CONSILIUL ADMINISTRATIV ŢINUTUL SECUIESC
2007- vicepreşedinte al CONSILIUL REPREZENTANŢILOR UDMR
2005 -vicepreşedintele executiv al UDMR
2003-preşedinte UDMR , organizaţia orăşenească Sovata
1999-membru al comitetului de conducere UDMR, organizaţia orăşenească
Sovata
1990-memru UDMR, organizaţia orăşenească Sovata
1989- nu a avut
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Alte activităţi

-

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

preşedintele al Composesoratului Mureşul
membru al Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii ˝ Centru˝
vicepreşedinte al Asociaţiei Microregionale Târnava Mică , Bălăuşeri –
Sărăţeni
vicepreşedinte al Asociaţiei Microregionale Sovidek

Bună cunoaştere a suitei de programe Microsoft Office (Word, Excel , Outlook,
PowerPoint ) , Internet

Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere

Hobby : tenis
Categoria B

Informaţii suplimentare
Anexe
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