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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Molnár Csaba 

Adresă(e) Satu Mare 

Telefon(oane) Mobil:    

Fax(uri)  

E-mail(uri) molnar@transurbansatumare.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) maghiară 
  

Data naşterii 14.03.1960 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat /  
 

Domeniul ocupaţional 

Director tehnic 

  

Experienţa profesională  

Perioada 12.08.2013-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conduc activitatea tehnică și de exploatare 

Numele şi adresa angajatorului Transurban Satu Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conducere, coordonare; Transport local public de persoane 

  

Perioada 01.03.2013-12.08.2013 

Funcţia sau postul ocupat Inginer șef; 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Am condus activitatea tehnică și de exploatare 

Numele şi adresa angajatorului Transurban Satu Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conducere, coordonare; Transport local public de persoane 

  

Perioada 01.05.2010-01.03.2013 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Am condus societatea de transport local public de persoane, am fost președintele 
Consiliului de administrație 

Numele şi adresa angajatorului Transurban Satu Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conducere, coordonare; Transport local public de persoane 
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Perioada 01.05.2007-01.05.2010 

Funcţia sau postul ocupat Inginer șef 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Am condus activitatea tehnică 

Numele şi adresa angajatorului Transurban Satu Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conducere, coordonare; Transport local public de persoane 

  

Perioada 01.01.2006-01.03.2013 

Funcţia sau postul ocupat Șef serviciu tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Am condus activitatea tehnică 

Numele şi adresa angajatorului Transurban Satu Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conducere, coordonare; Transport local public de persoane 

  

Perioada 01.10.1995-31.12.2005 

Funcţia sau postul ocupat Șef colectiv/birou proiectare tehnologie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Am condus activitatea de proiectare tehnologică 

Numele şi adresa angajatorului S.C. UNIO S.A. Satu Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conducere, coordonare; Fabricare de utilaj minier, subansamble diverse 

  

Perioada 01.09.1986-01.10.1995 

Funcţia sau postul ocupat Șef colectiv/birou proiectare tehnologie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Am lucrat ca inginer la proiectare tehnologică 

Numele şi adresa angajatorului S.C. UNIO S.A. Satu Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conducere, coordonare, execuție; Fabricare de utilaj minier, subansamble diverse 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 28 mai 2007 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Autorizație ISCIR - OR-84 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Responsabil pentru supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor 
deținătorului/utilizatorului în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și 
Instalațiilor de Ridicat 

  

Perioada 14 aprilie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Practica implementării standardelor de control intern 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Brum partners Ploiești 

  

Perioada Iunie-August 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Sisteme informatice pentru management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

INIMM/Universitatea Tehnică Cluj Napoca 

  

Perioada 15-17 Iunie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Practica implementării standardelor de control intern. 
Control financiar preventiv 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Brum partners Ploiești 

  

Perioada 10-19 Noiembrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Securitate și sănătate în muncă – nivel de bază 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

MMS Consulting Srl Satu Mare 

  

Perioada 26-28 Mai 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor - RSVTI 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ISCIR -  Centrul  de Formare Profesională 
Asociația pentru Integrare Europeană Muntenia 

  

Perioada 1980-1986 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer - Tehnologia construcțiilor de mașini 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Desen tehnic, Mașini Unelte, Rezistență, Organizarea muncii, Mecanică, Fizică, 
Chimie, Analiza matematică, Algebra, Matematici diferențiale, 
 Tehnologia construcțiilor de mașini, Hidraulică, Organe de mașini, Prelucrări prin 
așchiere, Pedagogie, Electrotehnică  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Politehnic Cluj Napoca 
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Perioada 1975-1979 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat – Liceul Agro-Industrial Crasna – Mecanic mașini și utilaje 
industriale 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) maghiară 
  

 

Limba cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba română  
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

Limba            
  

Competenţe şi abilităţi sociale Sunt capabil să interacționez cu oameni, am capacitate de adaptare și integrare 
rapidă în diverse medii sociale, pot desfăşura activitatea în echipă şi într-un spirit 
modern, constructiv 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am abilități manageriale obținute ca urmare a experienței indelungată pe posturi de 
conducere, de la șef de compartiment până la director general și a pregătirii 
profesionale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice În conformitate cu pregătirea de specialitate, cunoștințe în transport 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizator experimentat Word, Excel, Power Point, Autocad, Solid Works 
Reparare calculatoare, instalare programe 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din anul 1981 
  

 


