
Könczei  Csaba 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume K ö n c z e i   C s a b a  

Adresă  

Telefon(oane)    

E-mail 
konczeicsaba@yahoo.com 
 

Cetățenia RO 

Data naşterii 22/02/1966 

Sex M 
  

Experienţa profesională  

Perioada         21 iulie 2010 - până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea și coordonarea activității instituției 

Numele şi adresa angajatorului 
Direcția pentru Agricultură Județeană Covasna, Sf Gheorghe, str. Recoltei nr. 1., 520073, jud. 
Covasna, România 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică 

Perioada         26 septembrie 2007 - 21 iulie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv adjunct  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Coordonarea direcției de dezvoltare rurală în cadrul instituției, elaborarea și implementarea PNDR 
la nivel județean 

Numele şi adresa angajatorului 
Direcția pentru Agricultură Județeană Covasna, Sf Gheorghe, str. Libertății nr. 4., jud. Covasna, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică 

Perioada        1 decembrie 2006 - 26 septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Consilier  

Activităţi şi responsabilităţi principale Culegerea și prelucrarea datelor statistice agricole în domeniul vegetal 

Numele şi adresa angajatorului 
Direcția pentru Agricultură Județeană Covasna, Sf Gheorghe, str Libertății nr. 4, jud. Covasna, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică 

Perioada 1 aprilie 2006 - 30 noiembrie 2006  

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Comercializare mașini și utilaje agricole 

Numele şi adresa angajatorului S.C. AGRO-PROMT S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerț 

Perioada    18 octombrie 2005 - 31 martie 2006    

Funcţia sau postul ocupat Inginer mecanic agricol 

Activităţi şi responsabilităţi principale Comercializare mașini și utilaje agricole, consultanță de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului S.C. BANDRINO S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerț 

Perioada           1 decembrie 2001 - 18 octombrie 2005  
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Funcţia sau postul ocupat Director de calitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale            Managementul calității în interiorul societății 

Numele şi adresa angajatorului S.C. AL MODUL S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Poiectare și execuție instalații gaze și sisteme de încălzire 

Perioada 1 iulie 1993 – 1 iulie 2001  

Funcţia sau postul ocupat Șef fermă pomicolă 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activității de producție a fermei 

Numele şi adresa angajatorului S.C. HORTICOM S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producție pomicolă 

Perioada 1 iulie 1990 - 1 iulie 1993  

Funcţia sau postul ocupat Inspector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Inspecția producției industriale auxiliare din C.A.P.-uri 

Numele şi adresa angajatorului Direcția Generală pentru Agricultură și Alimentație, jud. Covasna 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică 

  

Educaţie şi formare  

Perioada Februarie-martie 2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilor etc.  
   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

ASOCIAȚIA EURO TRAINING, Brăila, program de inițiere (durata: 40 ore) 

Perioada 2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în domeniul științelor administrative 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

ADMINSTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, ID, 
CENTRUL TUTORIAL Miercurea Ciuc 

Perioada martie-iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Operator introducere, validare şi prelucrare date 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea PC şi a echipamentelor periferice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

S.C. EUROCENTER AMOBA S.R.L., Sfântu Gheorghe 

Perioada 25-29 iunie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – management/modulul managementul proiectelor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

SCCET CENTRUL EUROPEAN, București 

Perioada  1985-1990 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer în profilul mecanic, specializarea: mecanică agricolă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  
Mecanică agricolă 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Brașov, Facultatea de Mecanică 
Studii superioare de lungă durată, curs de zi; durata studiilor: 5 ani 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă maghiară 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B1  B1  B1  B1  B1 

Limba franceză   A2  A2  A2  A2  A2 
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competențe și abilități sociale 
abilitate de conducere, coordonare, supervizare, 

precum și de mediere a conflictelor  

Competenţe şi aptitudini tehnice 
Competență tehnică în domeniul mecanicii obținută în urma studiilor universitare precum și a 

experienței profesionale 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Pachetul Office, cunoștințe hard- și software; utilizarea echipamentelor periferice etc. 

Permis(e) de conducere Categoria B 

  
 


