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Curriculum vitae  
Europass  

 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Florin Emil Cosma 

Adresă(e) Mediaş, jud.Sibiu, str. Traian nr.15 

Telefon(oane) 0269 /803333   

Fax(uri) 0269/839029 

E-mail(uri) cabinet@transgaz.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) 
 

Starea civilă  

Română 
 
Căsătorit, 2 copii 

  

Data naşterii 28 august 1966 
  

Sex Masculin 
 
 

  

Locul de muncă  
Domeniul ocupaţional 

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş 
 

 
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

        Activităţi şi responsabilităţi principale  

07 iunie 2012- prezent 
Director Departament Exploatare 
Asigurarea  managementului departamentului exploatare prin organizarea, coordonarea şi controlul la 
nivelul societăţii a activităţilor de mentenanţă, reabilitare şi sistematizare a Sistemului Naţional de 
Transport Gaze Naturale (SNT) a acţiunilor privind menţinerea stării de funcţionare a ansamblului de 
conducte de transport gaze naturale, a componentelor conductelor şi a instalaţiilor ce compun  SNT. 

Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                                                  Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 

 SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş 
Activitate de conducere executivă 
 
 
15 septembrie 2010 –06 iunie 2012 
Director General 
Asigurarea managementului general al societăţii naţionale în ceea ce priveşte previziunea, organizarea, 
coordonarea, antrenarea şi control - evaluarea resurselor materiale, financiare, umane, tehnice şi 
informaţionale angajate în consens cu obiectivele strategice generale. 

Numele şi adresa angajatorului SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de conducere 
 
15 septembrie 2010 –06 iunie 2012 
Administrator – membru în Consiliul de Administraţie  
Asigurarea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor revenite în calitate de membru în Consiliul de  
Administraţie al societăţii 
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş 
 
 
August  2007 – Septembrie 2010 
Director Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale 
Coordonarea , monitorizarea şi gestionarea întregii activităţi de dispecerizare privind transportul gazelor 
naturale prin Sistemul Naţional de Transport (SNT) 
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş 
 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu  
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

 

 
2006-2007 
Director Sucursala de Cercetare şi Proiectare pentru transportul gazelor naaturale 
Asigurarea managementului operativ privind activitatea de cercetare şi proiectare în domeniul 
transportului de gaze naturale 
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş 
Activitate de conducere 
 
1997 – 2006 
Inginer; Şef Birou Proiectare; Şef Serviciu Măsurare Gaze; Inginer Şef  Exploatare 
Activităţi specifice domeniilor proiectare, măsurare gaze, exploatare SNT 
ROMGAZ SA Mediaş (TRANSGAZ SA); ECMGM Mediaş; SNTGN Transgaz SA Mediaş 
Activităţi de execuţie şi activităţi de conducere executivă 

 
 
 

 
Educaţie şi formare 

Septembrie 1991-iulie 1997 
Inginer 
Activităţi de execuţie specifice domeniului inginerie 
SC ARMAX GAZ SA Mediaş 
 
 

 

 

Perioada 1986-1991 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline specifice domeniului de studiu  
Capacitate de analiză şi sinteză, nivel ridicat de cunoştinţe profesionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti – Facultatea de Utilaj Tehnologic Petrolier 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  EN B1 EN B1 EN A2 EN A1 EN A2 

Limba            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capabilitate ridicată de comunicare, înţelegere, dialog, implicare şi socializare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de organizare şi mobilizare, forţă şi fexibilitate în adaptarea la schimbări 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini de analiză tehnică, economică şi socială în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată, 
creativitate şi iniţiativă în domeniul coordonat 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare avansată a PC –programe Word, Excel, Internet, E-mail,   

  

Competenţe şi aptitudini artistice Nu deţin competenţe artistice dar îmi place arta, muzica, dansul, sportul 
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare - Preşedinte al Asociaţiei Patronale GAZROM; 
- Membru al asociaţiei profesionale Comitetul tehnic CT 357 Gaze Naturale; 
- Deţin specializare de instalator autorizat gr.I.T. 
- Cărţi publicate:  

"Elemente pneumatice de reglare si siguranta de productie indígena utilizate in industria 
gaziera din Romania, Editura Universitatii „Lucian Blaga”Sibiu, 2002 – coautor; 
„Curs de caracterizare calitativa si odorizare a gazelor naturale”, Editura Universitatii 
„Lucian Blaga” Sibiu, 2005 – coautor. 
 

  

 

 


