
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Fodoroiu Cosmin Marius 
  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

08.12.2016 - Prezent 
Director Executiv - Directia Investitii, la Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti 

  

Perioada 01.09.2006 – 06.12.2016 
Funcţia sau postul ocupat Director Tehnic - S.C. Media Advertising S.R.L. 

 
Perioada 01.03.2004 – 31.08.2006 
Funcţia sau postul ocupat Functionar - S.C. Mercur Consulting S.R.L. 

 
 

Educaţie şi formare  
  

Perioada Prezent  
Calificarea / diploma obţinută Masterand in cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti 

 
Perioada Iulie 2010 
Calificarea / diploma obţinută Inginer Diplomat in domeniul Inginerie Chimica si specializarea Stiinta si Ingineria Materialelor 

Oxidice din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti 
 

Perioada 16.07.2001 
Calificarea / diploma obţinută Absolvent al Colegiului National Costin Nenitescu 

  
  

Limba(i) maternă(e) Romana 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   Foarte bine  bine  bine  bine  bine 

  
  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabil, comunicativ, integrare rapida in colectiv nou, eficient, gandire pozitiva, original, spirit de 
lider, capacitate de organizare in scris si discurs oral, capacitate de a lua decizii sub stres, 
capacitate de asimiliare noi informatii si abilitati, disponibilitate pentru implicare in activitati socio-
culturale. 
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Competenţe şi aptitudini organizatorice Bun organizator, spirit de initiativa, spirit de echipa, spirit analitic, capacitate de a analiza sarcini si 
a delega competente, buna capacitate de diseminare a informatiei. 

 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice  Cunoştiinţe de utilizare a aparaturii de birotică (calculator, imprimantă, scanner, copiatoare, etc),    
aparatura de laborator 
 

 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 
 

Microsoft Office:Word,Excel,Power Point, Corel Draw 

Alte competenţe şi aptitudini Sporturi practicate: fotbal, atletism 
 

 

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Casatorit 
Doi copii 
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