EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
28/12/2020 – ÎN CURS – București, România

Director cabinet ministru
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
-

Coordonează cabinetul ministrului

Participă la procedura de elaborare a Sistemului de Garanție și
Returnare

Attila
Kovács-Szécsi

Participă la procedura de elaborare a punctelor de vedere pentru
actele normative din partea ministerului
-

Participă la procedura de elaborare a bugetului ministerului

-

Supraveghează relațiile interinstituționale

DATA NAȘTERII:
03/08/1993

CONTACT
Cetățenie: română
Gen: Masculin
Müller László, 8/A/9, null
530112 Miercurea Ciuc,
România
attila.szecsi@mmediu.ro
(+40) 740482288
Whatsapp Messenger: 07404
82288

19/10/2019 – 27/12/2020 – București, România

Consilier Parlamentar
Parlamentul României - Senat
Consilier parlamentar, Cabinet Chestor - Senat
- Colaborează permanent cu reprezentanții ministerelor, primăriilor,
consiliilor județene;
- Organizează audiențe cu cetățenii;
- Reprezentant mass-media: colaborează cu mass-media și elaborează
materiale de presă și conținutul pentru social media;
- Urmărirea procesului legislativ și elaborarea propunerilor legislative
19/04/2019 – 18/10/2019 – Miercurea-Ciuc, România

Consilier parlamentar
Autoritatea Electorală Permanentă
Consilier parlamentar în cadrul Biroului Județean Harghita al Autorității
Electorale Permanente;
- Examinarea operatorilor de calculator, respectiv al experților electorali;
- Administrarea corpului de experți electorali, respectiv operatori de
calculator.
04/09/2017 – 18/04/2019 – București, România

Consilier Parlamentar
Parlamentul României - Senat
Consilier parlamentar, Cabinet Chestor - Senat
- Colaborează permanent cu reprezentanții ministerelor, primăriilor,
consiliilor județene;
- Organizează audiențe cu cetățenii;
- Reprezentant mass-media: colaborează cu mass-media și elaborează
materiale de presă și conținutul pentru social media;
- Urmărirea procesului legislativ și elaborarea propunerilor legislative
București, România
08/02/2013 – 31/08/2017 – Miercurea-Ciuc, România

Șef birou
Birou Senatorial nr. 1, Harghita
- Colaborează permanent cu instuțiile deconcentrate ale ministerelor în
teritoriu, primării, consiliul judetețan etc.;
- Organizează evenimente și conferințe profesionale;
- Organizează audiențele cu cetățenii;
- Reprezentant mass-media: colaborează cu mass-media și elaborează
materiale de presă și conținutul pentru social media.

Miercurea Ciuc, România
09/2014 – 09/2015 – România

Organizator activitate în turism
SC Corex & CB SRL
Miercurea Ciuc, România

VOLUNTARIAT
18/10/2019 – ÎN CURS

Președinte – Federația Organizațiilor de Tineret din Regiunea
Ciuc - CSTIT
Miercurea-Ciuc
- Conducerea unei echipe de tineri din regiune;
- Reprezentarea și protejarea intereselor și drepturilor tineretului;
- Elaborarea strategiilor de tineret;
- Elaborarea, monitorizarea și conducerea proiectelor naționale și
internaționale;
- Organizarea evenimentelor pentru tineret și pentru clase sociale
defavorizate și vulnerabile;
- Recrutarea, monitorizarea și coordonarea voluntarilor;
- Evaluarea voluntarilor.
https://www.facebook.com/cstitofficial
06/12/2012 – 10/12/2013

Președinte – Consiliul Studenților din Universitatea Sapientia,
Miercurea Ciuc
Miercurea-Ciuc
- Reprezentarea și protejarea intereselor studențești;
- Conducerea consiliului studenților;
- Elaborarea strategiilor pentru studenți;
- Elaborarea, monitorizarea și conducerea proiectelor naționale și
internaționale;
- Organizarea evenimentelor pentru studenți și pentru clase sociale
defavorizate și vulnerabile;
- Recrutarea, monitorizarea și coordonarea voluntarilor;
- Evaluarea voluntarilor.
17/06/2017 – ÎN CURS

Vicepreședinte – Conferința Tineretului Maghiar din România MIÉRT
https://miert.ro/
25/06/2011 – 18/10/2019

Vicepreședinte – Federația Organizațiilor de Tineret din
Regiunea Ciuc
Miercurea-Ciuc
- Elaborarea strategiilor de tineret;
- Elaborarea, monitorizarea și conducerea proiectelor naționale și
internaționale;
- Organizarea evenimentelor pentru tineret și pentru clase sociale
defavorizate și vulnerabile;
- Recrutarea, monitorizarea și coordonarea voluntarilor;
- Evaluarea voluntarilor.
www.facebook.com/cstitofficial
02/07/2014 – 06/07/2014

Volunteer Manager – TIFFszereda - Festivalul International de
Film Transilvania
Miercurea-Ciuc
- Recrutarea, monitorizarea și coordonarea voluntarilor
- Contractarea voluntarilor
- Evaluarea voluntarilor

www.tiff.ro
26/06/2013 – 30/06/2013

Volunteer Manager – TIFFszereda - Festivalul International de
Film Transilvania
Miercurea-Ciuc
- Recrutarea, monitorizarea și coordonarea voluntarilor
- Contractarea voluntarilor
- Evaluarea voluntarilor
www.tiff.ro
06/2011 – 07/2011

Voluntar SMURD
Miercurea Ciuc
Proiect de strângere de fonduri, prin completarea, colectarea şi
depunerea declaraţiilor 230, pentru procedura de redirecţionare a 2%
din impozitul pe venit, conform Codului Fiscal.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
09/2017 – 06/07/2019 – București, România

Masterat - Administrație Publică și Integrare Europeană
Academia de studii Economice din București
09/2012 – 07/2017 – Miercurea Ciuc, România

Diplomă de licență - Științe ale comunicării
Universitatea ,,Sapientia'' din Cluj-Napoca
09/2008 – 06/2012 – Miercurea Ciuc, România

Diplomă de bacalaureat
Colegiul Național ,,Márton Áron'' Miercurea Ciuc

COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): maghiară
ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):

română
Comprehensiune
orală
C2

Citit
C2

Exprimare
scrisă
C2

Conversație
C2

Scris
C2

Citit
B2

Exprimare
scrisă
B2

Conversație
B2

Scris
B2

Citit
B1

Exprimare
scrisă
B1

Conversație
B1

Scris
A2

engleză
Comprehensiune
orală
B2

germană
Comprehensiune
orală
B1

COMPETENȚE DIGITALE
ECDL (European Computer Driver's License)

PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: AM
Permis de conducere: B1
Permis de conducere: B
Permis de conducere: BE
Permis de conducere: C1
Permis de conducere: C1E
Permis de conducere: C
Permis de conducere: CE

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
- Aptitudini dovedite în organizarea de evenimente mari (până la 1000
de participanți) și management de proiect (precum și forumuri,
conferințe internaționale, simpozioane, seminarii);
- Abilităţi speciale în coordonarea echipelor mari de voluntari (până la
200 de persoane) și de experți tehnici;
- Elaborarea, coordonarea și implementarea mai multor strategii
naționale și a altor cadre instituționale;
- Gândire analitică;
- Comunicare;
- Consiliere;
- Adoptare de decizii;
- Focalizare pe rezultate;

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
- Co-echipier motivat, sociabil și mereu deschis către inovație, bun
ascultător căutând mereu și punctul de vedere al colegilor, conector în
sens determinant productiv, și mereu flexibil, adaptabil sarcinilor
profesionale;
- Experiență largă de public speaking;
- Negociator experimentat;
- Comunicare asertivă.

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
Competenţe dobândite la locul de muncă
- Conducerea unei echipe;
- Valorificarea oportunităţilor;
- Negociere;
- Rezolvarea rapidă și eficientă a problemelor;
- Inițiativă și creativitate;
- Comunicare;
- Leadership analitic;
- Leadership servant;
- Inteligență emoțională.

