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CURRICULUM VITAE 
EUROPASS 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  Lőrincz Zoltán  

Adresa(e) Principală, 537285 Sînsimion (România) 

Telefon(oane) +40 266334671 Mobil +40 740265706 

E-mail(uri) kany73@gmail.com 

Pagina web www.endesjozsefiskola.ro 

Naţionalitate maghiară  

Data naşterii 22  martie 1973 

Sex Bărbătesc  
  

Locul de muncă pentru 
care se candidează 

Director – Școala Gimnazială ”Endes József” - Sînsimion 

  

Experienţa profesională  

Perioada 01 septembrie 2014 → 

Funcţia sau postul ocupat director, profesor geografie-informatică 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

organizarea activităţilor instructiv-educative 
activitate la catedră 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială "Endes József" 
Principală / 110/A, 537285 Sînsimion (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 01 ianuarie 2000 – 31 august 2014 

Funcţia sau postul ocupat director adjunct, profesor geografie-informatică 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

organizarea activităţilor instructiv-educative 
activitate la catedră 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală "Endes József" 
Principală / 110/A, 537285 Sînsimion (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 01 septembrie 1998 – 01 ianuarie 2000  

Funcţia sau postul ocupat profesor geografie-informatică 

Activităţi si responsabilităţi activitate la catedră 
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principale 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală "Endes József" 
Principală / 110/A, 537285 Sînsimion (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 01 septembrie 1991 – 31 august 1998  

Funcţia sau postul ocupat profesor suplinitor 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

activitate la catedră 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală 
Corund - Valea lui Pavel (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2015-prezent  

Calificarea/diploma obţinută student biologie – reconversie profesională 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea "Dunărea de Jos" 
Galați  

  

Perioada 19. 11. 2011 – 18. 12. 2011  

Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă - Geomatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea "Babeş-Bolyai" 
Cluj-Napoca  

  

Perioada mai 2011  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire grad didactic I 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea "Babeş-Bolyai" 
Cluj-Napoca  

  

Perioada noiembrie 2010 – februarie 2011  

Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Instruirea în societatea cunoașterii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

POSDRU 3/1.3/S/7 ID 4719 

  

Perioada 01 martie 2007 – 31 iulie 2008  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de conversie postuniversitară 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

Tehnologia informaţiei 
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profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea "Transilvania" 
Braşov (România) 

  

Perioada 01 octombrie 2005 - 31 iulie 2007  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de Master - Management educaţional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea "Lucian Blaga" 
Sibiu  

  

Perioada august 2006  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire grad didactic II 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea "Babeş-Bolyai" 
Cluj-Napoca  

  

Perioada 2003 - 2005  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Geografie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea "Babeş-Bolyai" 
Cluj-Napoca  

  

Perioada august 2001 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire Definitivat în învăţământ 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Geografie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea "Babeş-Bolyai" 
Cluj-Napoca  

  

Perioada 2001 

Calificarea/diploma obţinută Adeverință de formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

INVĂȚĂMÂNT RURAL - Geografie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

MEC și Consiliul pentru Curriculum 

  

Perioada 1995 - 1999  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

Geografie 
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profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Institutul Pedagogic "Eszterházy Károly" 
Eger (Ungaria) 

  

Perioada 1987 - 1991  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic "Tamási Áron" 
Odorheiu-Secuiesc  

  

Perioada 1979 - 1987  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Şcoala Generală cu clasele I-VIII 
Corund  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba maghiară 
  

Limbi străine cunoscute Limba română 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Limba engleză  
B1  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare şi relaţionare, competenţe de lucru cu adulţii, capacitatea de 
comunicare, spirit organizatoric, abilitatea de a lucra în echipă. 

În comună există o comunitate relativ numeroasă de etnie rromă. Ca director de 
şcoală, împreună cu colaboratorii mei, educatoare, învăţători, profesori am legătură 
permanentă cu aceşti oameni. Datorită specificului lor cultural, şi al deosebirilor de 
comportament trebuie studiată modul lor viaţă, valorile pe care consideră ei 
importante. Numai printr-un dialog eficient cu această comunitate pot fi atrase în 
procesul de învăţământ, şi integraţi în societate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Ca director sunt responsabil de managementul corect al activităţilor educaţionale ale 
unităţii de învăţământ, şi structurilor arondate. 

Am organizat mai multe concursuri de nivel local și județean. 
Am participat ca membru în comisiile județene de bacalaureat de mai multe ori  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunosc folosirea aparatelor electrotehnice recente. 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizez în munca mea calculatorul de 14 ani.  

Softuri şi limbaje de programare cunoscute şi utilizate: DOS, Windows (toate 
versiunile), Linux, Microsoft Office, C++, Internet, programe grafice şi multimedia; 
HTML, AEL, ASM 

Sunt administratorul rețelei de la școală respectiv administratorul site-ului 
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endesjozsef.ro 

Cunoştinţe avansate de hardware. 
  

Competente si aptitudini artistice Cânt la chitară şi sintetizator,  

Sunt priceput la desenul artistic 
  

Alte competenţe şi aptitudini Ca profesor de geografie organizez excursii, la care sunt ghid 
  

Permis de conducere categoria B  
 

  

Informații suplimentare  Sunt președintele Asociației ”Endes József” 

Am coordonat ca Expert local de monitorizare activitățile proiectului POSDRU 
"Educație și Peformanță" ID 156905 

Am realizat site-ul web al școlii: 

www.endesjozsefiskola.ro 

Am participat la contefințe pe teme educaționale organizate de UCDMR în țară 
respectiv în străinătate (Debrecen – Ungarie - 2015) 

Am inițiat crearea parteneriatului internațional cu Școala Publică din Koszyce 
Wielkie, Gmina Tarnów, Polonia 

Am participat la mai multe proiecte implementate pe raza județului. 

Am prezentat în cadrul Zilelor Școlii Harghitene 2011 lucrarea intitulată: Impactul 
formativ al implementării platformei de eLearning AeL asupra predării geografiei 

 

 Anexe  Nu este cazul 
 


