Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Cetăţenie
Naţionalitate
Data naşterii
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Rácz Árpád
814, Valea Rece, 537153, Lunca de Jos, Harghita,
România
0726226891
raczarp@gmail.com
Română
Maghiară
08. septembrie 1974
- 23.09.1992 – 31.08.1993 – profesor suplinitor de
matematică la Şcoala Generală Nr.3 Valea Rece
- 01.09.1993 – 31.08.1996 – învăţător suplinitor la
Şcoala Generală Nr.2 Poiana Fagului
- 01.09.1996 – 28.10.1998 – învăţător suplinitor la
Şcoala Generală Nr.3 Valea Rece
- 29.10.1998 – 31.10.1999 – pompier militar la
Făgăraş
- 01.11.1999 – până în prezent învăţător titular la
Şcoala Generală Valea Rece
- 01.10.2003 – până în prezent cu funcţia de
director la Şcoala Generală Valea Rece
- 2006 – 2009 – Universitatea Spiru Haret – absolvent a
Ciclului I. – studii universitare de licenţă a Facultăţii de
Matematică – Informatică din Bucureşti, specializarea:
Informatică
- 2004 – Grad didactic II – specialitatea învăţător
-2000 – Definitivare în învăţământ
- 2003 – 2006 – Institutul Pedagogic Superior din
Jászberény – Ungaria – diploma de institutor
- 1988 – 1992 – Liceul teoretic „Márton Áron” Miercurea
Ciuc – diplomă de bacalaureat profilul chimie
industrială, mesria operator chimie organică

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Aptitudini şi competenţe
artistice

Aptitudini şi competenţe
sociale

Maghiară
Limba română - Abilitatea de a : citi / scrie / vorbi
Limba engleză – nivel începător
Cânt la: fluier (blockflote)– instrument obligatoriu pentru
învăţători
Gordoncă – instrument de ritm special văii
Ghimeşului
Sunt membru al corului religios al bisericii din
Ghimeş
Ca director şi consilier judeţean în perioada 2004-2012
comunicarea cu conducerea comunităţii locale adică
Primăria şi Consiliul Local şi Judeţean, cât şi cu
comunitatea locală şi colegi este esenţială. Anual

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Aptitudini şi competenţe
tehnice
Permis de conducere

organizăm multe activităţi culturale, artistice şi sportive.
Ca director şi consilier particip la elaborarea mai multor
bugete: judeţean, local, al instituţiei conduse de mine.
Sunt membru în Asociaţia Tinerilor Ceangăi din Lunca
de Jos, cu care desfăşurăm programe culturale,
sportive, la care participă copii şi adulţi atât din localitate
cât şi din alte localităţi.
Sunt redactorul al ziarului local: „Gyimesközéploki
Tudósító”
Utilizez calculatorul în munca de zi cu zi.
Sunt pompier voluntar.
DA – cat. B

