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CURRICULUM  VITAE 

 
INFORMAłII 

PERSONALE 

 

Nume BOTH KINGA-ZSUZSANNA 
Adresa nr.1550, loc. Sîndominic, jud. Harghita, 537275, RO 
Telefon 0266-336163;   0744-204421 

Fax - 

E-mail bkinga81@yahoo.com 

NaŃionalitate maghiară 

Data naşterii 07 februarie 2008 
EXPERIENłĂ 

PROFESIONALĂ 

 
    Octombrie 2000-Februarie 2001          Primăria Mun. Miercurea-Ciuc 
                                                                 P-Ńa CetăŃii nr.1, 530110 Miercurea-Ciuc 
                                                                 Jud. HR,  RO 
                                                                 e-mail: primaria@miercurea-ciuc 

• În cadrul practicii din timpul facultăŃii am lucrat timp de o 
lună la diferite departamente 

 
    Octombrie 2001-Iunie 2002                 Primăria Mun. Miercurea-Ciuc 
                                                                 Biroul social şi autoritate tutelară 
                                                                 P-Ńa CetăŃii nr.1, 530110 Miercurea-Ciuc 
                                                                Jud. HR,  RO 
                                                                 e-mail: primaria@miercurea-ciuc 

• Intern în cadrul programului lansat de AsociaŃia Pro 
DemocraŃia: „Interni în instituŃii publice”- program pe o 
perioadă de 10 luni; program de lucru 16 ore pe săptămână 

 
    Octombrie 2002-Ianuarie 2007              Primăria comunei Dăneşti  
                                                                   nr.781 loc. Dăneşti, judeŃul Harghita 
                                                                   e-mail: primdn@hr.astral.ro 

• FuncŃia publică de conducere de secretar al comunei 
 
    Ianuarie 2007-Septembrie 2008            Concediu pentru creşterea copilului 
                                                                   până la împlinirea vârstei de 2 ani 
 
   Septembrie 2008-prezent                      Primăria comunei Dăneşti  
                                                                   nr.781 loc. Dăneşti, judeŃul Harghita 
                                                                   e-mail: primdn@hr.astral.ro 

• FuncŃia publică de conducere de secretar al comunei 
 

EDUCAłIE ŞI 

FORMARE 

 
2004-2005 Continuare de studii 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
Facultatea de ŞtiinŃe Politice, Administrative şi  
ale comunicării 
SecŃia: AdministraŃie Publică Locală 
absolvit cu Diplomă de licenŃă 
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1999-2002 Studii Superioare de Scurtă Durată 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
Facultatea de ŞtiinŃe Politice, Administrative şi  
ale Comunicării 
Colegiul de AdministraŃie Publică Locală 
absolvit cu Diplomă de absolvire 
 

1995-1999 Liceul teoaretic „Márton Áron” 
profilul filologie  
absolvit cu Diplomă de bacalaureat 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENłE 

PROFESIONALE  

- capacitatea de a organiza 
- obiectivitate în apreciere 
- capacitate de lucru în echipă şi independent 
- asumarea responsabilităŃii 
- promptitudine şi eficienŃă în efectuarea lucrărilor 
- deschidere la nou 

Limba maternă maghiară 
Limbi străine cunoscute Engleză (citit, scris, vorbit) 

                                           Germană (citit, scris) 
Aptitudini şi competenŃe 

artistice 

                                          - 

Aptitudini şi competenŃe 

sociale 

- muncă în echipă 
- buna comunicare 
- conştiinciozitate 
- capacitate bună de asimilare 
- disponibilitate în situaŃii de urgenŃă 

Aptitudini şi competenŃe 

organizatorice 

                                        -    coordonarea şi conducerea activităŃii funcŃionarilor 
din cadrul Primăriei comunei Dăneşti 

- participarea în proiecte derulate în cadrul comunei 
Aptitudini şi competenŃe 

tehnice 

CunoştinŃe PC: Word, Excel, Windows, Internet 

Permis de conducere - 
INFORMAłII 

SUPLIMENTARE 

 Persoană de contact: primarul comunei Dăneşti jud. Harghita, d-l Suket Jeno 

ANEXE - 
 


