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 Curriculum vitae 
Europass 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume/Prenume  Boda Szabolcs Levente 
Adresa  Str. Pictor Nagy Istvan 14B/2, Miercurea Ciuc, jud. Harghita 

Telefon  - Mobil: 0741-123801 

Fax  -  

E-mail  bodaszabolcs@yahoo.com 

Cetăţenia  Română  

Data naşterii  19.07.1979 

 Sex  Masculin 
 

Experienţa profesională 
 

Perioada  2004 - Prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Administrator / Director general 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonare activitate de consultanţă în afaceri şi management, negociere şi comunicare cu clienţi, 
responsabil pentru finanţele companiei, coordonare elaborare cereri de finanţare şi managementul 
contractelor de finanţare, 

Numele şi adresa angajatorului   Toplevel Consult S.R.L. 

Str. Tudor Vladimirescu nr. 28/4, 530180 Miercurea Ciuc, jud. Harghita 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Consultanţă în afaceri şi management, elaborare cereri de finanţare, managementul contractelor de 
finanţare 

 

Perioada 

  

2007 - Prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Preşedinte 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Management strategic, dezvoltare organizaţională, management financiar, coordonare proiecte de 
anvergură 

Numele şi adresa angajatorului   Asociaţia Transilvania Vie 

Str. Aleea Copiilor 5/2, 530170 Miercurea Ciuc, jud. Harghita 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 ONG 

 
 

Educaţie şi formare 
 

   

Perioada  1998-2003  

Calificarea / diploma obţinută  Licenţiat ca economist cu specializare în informatică economică 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Economie, informatică economică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea Informatică economică 
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Perioada  1993-1997  

Calificarea / diploma obţinută  Liceu 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Liceul teoretic „Márton Áron”, Miercurea Ciuc, HR 

 

   
 
 
 
 
 

 Aptitudini şi competente 
personale 

 

Limba maternă  Maghiară 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 
 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

 

Română   C2  C2  C2  C1  C2 

Engleză   B2  B2  B2  B1  B2 

Germană   A1  A2  A1  A1  A2 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Am lucrat în diferite organizaţii, echipe, în diferite poziţii, comunic uşor şi eficient, sunt sociabil si 
tolerant. 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

                                                       
                                          2007-prezent 

 
 

1999-2001 
 
 

1996-1997 

 Am condus mai multe tipuri de organizatii, grupuri de oameni foarte diferiti, am participat la 
managementul a zeci de proiecte de la cele mai mici până la unele complexe.  
 
Preşedintele Asociaţia Transilvania Vie, implicat în decizii strategice, coordonarea activităţilor şi 
dezvoltarea organizaţiei 
 
Preşedintele Uniunii Studenţeşti Maghiare din Cluj-Napoca, organizaţie cu două mii de membrii, 
avănd responsabilităţile de management strategic, management financiar, coordonare activităţi 
 
Redactor-şef ziar studenţesc 

 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Microsoft Office(Word, Excel, CorelDraw), Acces, Turbo Pascal, Basic, FoxPro, C++, Assembly, 
Novell 

 
 

Alte competenţe şi aptitudini  Personalitate echilibrată, ambiţios, optimist, cu perspectivă analitică asupra problemelor  
 

 

Permis de conducere  Categoria B.  
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