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Informaţii personale  

Nume / Prenume   GHEORGHIU Cosmin Flavius 

Adresă  

Telefon    

E-mail  

Naţionalitate română 

Data naşterii 29.05.1970 
  

 
 
 
 
 

 

Experienţa profesională 
 

                                               Perioada 

                        Funcţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale 

                Numele şi adresa angajatorului 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

                                                Perioada 

                        Funcţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale 

                Numele şi adresa angajatorului 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
  2017 – 2018 

  Director executiv 

  Coordonarea activităţii Direcţiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei 

  Primăria Municipiului Bucureşti 

  Administraţie publică 
 
   2015 – 2017 

  Director general 

  Coordonarea activităţii Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice 

  Primăria Municipiului Bucureşti 

  Administraţie publică 

Perioada    2009 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii Direcţiei Utilităţi Publice 

Numele şi adresa angajatorului Primăria Municipiului Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică 

Perioada    1995 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, şef de secţie, inginer şef, director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întreţinerea şi reparaţia căii de rulare, reţelei aeriene de contact şi instalaţiilor conexe transportului public 

electric 

Numele şi adresa angajatorului 

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate    

 

R.A.T.B. 

Servicii de utilitate publică 

Transport în comun 

 

 
 
 
 



                      
 
 

                       Educaţie şi formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

                Disciplinele principale studiate /   

          competenţe profesionale dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  /  

                              furnizorului de formare 

               Nivelul în clasificarea naţională   

                                      sau internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

                Disciplinele principale studiate /   

          competenţe profesionale dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  /  

                              furnizorului de formare 

               Nivelul în clasificarea naţională   

                                      sau internaţională 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

                Disciplinele principale studiate /   

          competenţe profesionale dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  /  

                              furnizorului de formare 

               Nivelul în clasificarea naţională   

                                      sau internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

                Disciplinele principale studiate /   

          competenţe profesionale dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  /  

                              furnizorului de formare 

               Nivelul în clasificarea naţională   

                                      sau internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

                Disciplinele principale studiate /   

          competenţe profesionale dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  /  

                              furnizorului de formare 

               Nivelul în clasificarea naţională   

                                      sau internaţională 

 

                   

 

   

            

 

 

 

 2015 

 Certificat de absolvire 

 Utilizarea practică FIDIC 1999 - Condiţii de contract 

 

 Federaţia Internaţionala a Inginerilor Consultanţi (FIDIC) 

 

 Program Perfecţionare 

 

 

 2015 

 Certificat de absolvire 

 Managementul deșeurilor în guvernele locale 

 

 Union of Turkish World Municipalities în cooperare cu Turkish Cooperation and Coordination Agency 

 

 Program perfecţionare 

 

 

 2014 

 Certificat de absolvire 

 Specialist în managementul deşeurilor 

 

 EURO BEST TEAM S.R.L. 

 

 Progarm perfecţionare 

  

 

 2013 

 Certificat de absolvire 

 Instrumente structurale în România în perioada 2014-2020. Strategie şi propuneri fonduri europene 2014-   

 2020 

 Asociaţia Profesională a Formării în Administraţia Publică Locală – CINAQ 

 

 Program perfecţionare 

  

 

 2012 

 Certificat de absolvire 

 Responsabil cu gestionarea deşeurilor 

 

 Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului - CSFPM 

 

 Program perfecţionare 

 

  

  

 

 

 



                      
                       Educaţie şi formare 

 

                                                                Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

                Disciplinele principale studiate /   

           competenţe profesionale dobândite 

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  /  

                               furnizorului de formare 

                  Nivelul în clasificarea naţională   

                                       sau internaţională 
 

                                           

                        Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

                Disciplinele principale studiate /   

           competenţe profesionale dobândite 

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  /  

                               furnizorului de formare 

                  Nivelul în clasificarea naţională   

                                       sau internaţională 
 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

                Disciplinele principale studiate /   

           competenţe profesionale dobândite 

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  /  

                               furnizorului de formare 

                  Nivelul în clasificarea naţională   

                                       sau internaţională 
 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

                Disciplinele principale studiate /   

           competenţe profesionale dobândite 

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  /  

                               furnizorului de formare 

                  Nivelul în clasificarea naţională   

                                       sau internaţională 

 

 

 

 2012 

 Certificat de absolvire 

 Managementul Serviciilor Publice 

 

 Institutul Naţional de Administraţie – INA 

 

 Program perfecţionare 

 

 
 

  2010  

 Certificat de absolvire 

 Expert achiziţii publice 

 

 SC YES TCP TRAINING SRL  Oneşti 

 

 Program perfecţionare 

 

 

 1995 – 1996 

 Master 

  

  

 UTC Bucureşti 

 

 Studii postuniversitare 

 

 

 
 

 

 1990 - 1995 

 Inginer  

  

   

 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 

 

 Studii universitare 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
                                   Limba maternă 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   româna 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleza  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

franceza  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Bună capacitate de comunicare şi relaţionare, capacitate de adaptare, spirit de echipa, inventivitate, 
punctualitate, fire sociabilă, seriozitate, responsabilitate, gândire pozitivă 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bună capacitate organizatorică a timpului şi a sarcinilor, atenţie la detalii 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office, Internet Explorer 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Călătorii , lectură 
  

Permis de conducere 1991 
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

