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Informaţii personale  

Nume / Prenume Cosma Robin 

Adresă Sat. Cîndești, com. Dumbrăveni, jud. Vrancea 

Telefon 0740134033 

E-mail cosmarobin@gmail.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 10 – aug – 1987  
  

Sex Masculin 
  

Gradul militar Căpitan 
  

Experienţa profesională  

 

Perioada 15.07.2017-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer Specialist I la Inspecția de Prevenire 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- mutat în interesul serviciului pe acestă funcţie; 
- execută misiuni de control în domeniul prevenirii situațiilor de urgență la operatori 

economici și instituții publice: 
- colaborează cu conducătorii instituțiilor publice în domeniul prevenirii situațiilor de 

urgență 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str.Dornisoarei nr. 10 , 
municipiul Focsani, jud.Vrancea , cod postal: 620087, www.isujvn.ro 

Perioada 01.02.2017-15.07.2017 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer Principal I la Serviciul Afaceri Europene, Asistenţă si Relaţii Internaţionale 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- mutat în interesul serviciului pe acestă funcţie; 
- deafășoara activități de relații internaționale; 
- este ofițer de legătură în cadrul OCMN; 
- elaborează sau verifică documentația privind relațiile internaționale repartizate.  

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul General pentru Situatii de Urgență- București, str. Banu Dumitrache nr. 46, 
sector 2, www.igsu.ro 

Perioada 31.12.2016-31.01.2017 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer Specialist I la Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- mutat în interesul serviciului pe acestă funcţie; 
- asigură instruirea personalului operativ din cadrul Inspectoratului; 
- desfăşoară, după caz, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de 

aplicare a prevederilor legale privind executarea serviciului de permanenta; 
- verifică intruirea personalului pe linia situațiilor de urgență 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str.Dornisoarei nr. 10 , 
municipiul Focsani, jud.Vrancea , cod postal: 620087, www.isujvn.ro 

Perioada 11.03.2016- 31.12.2016 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer Specialist I (CBRNe) la Serviciul Protecție, Pregătire și Educație Preventivă a 
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Populației din cadrul Inspecţiei de Prevenire 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- mutat în interesul serviciului pe acestă funcţie; 
- coordonează intervenția grupei CBRNe; 
- asigură instruirea grupei CBRNe din cadrul Inspectoratului; 
- desfăşoară, după caz, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de 

aplicare a prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei 
civile 

- verifică planurile operative și/sau de intervenție în domeniul situațiilor de urgență 
elaborate de instituțiile publice/operatorii economici 

- verifică intruirea personalului pe linia situațiilor de urgență 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str.Dornisoarei nr. 10 , 
municipiul Focsani, jud.Vrancea , cod postal: 620087, www.isujvn.ro 

Perioada 15.03.2012 – 11.03.2016 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer I la Compartimentul Evidenţe, Analiză şi Prognoze Preventive din cadrul Inspecţiei 
de Prevenire 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- mutat în interesul serviciului pe acestă funcţie; 
- gestionează evidenţele în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă; 
- desfăşoară activităţi de informare preventivă; 
- desfăşoară, după caz, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de 

aplicare a prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei 
civile 

- verifică intruirea personalului pe linia situațiilor de urgență 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str.Dornisoarei nr. 10 , 
municipiul Focsani, jud.Vrancea , cod postal: 620087, www.isujvn.ro 

Perioada 01.12.2009 – 14.03.2012  

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer I la Serviciul de Protecţie Civilă din cadrul Inspecţiei de Prevenire 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- încadrat din promoţie în urma absolvirii Academiei Forțelor Terestre  “Nicolae 
Bălcescu” - Sibiu; 

- desfăşoară, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a 
prevederilor legale în domeniul protecţiei civile şi responsabil pe linie pirotehnică  şi 
adăpostire a populaţiei în caz de conflict armat . 

 
Domeniul de activitate – protecţie civilă, operativ – pirotehnic,  militar 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str.Dornisoarei nr. 10 , 
municipiul Focsani, jud.Vrancea , cod postal: 620087, www.isujvn.ro 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

2014-2017 Studii universitare avansate (Doctorat) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea: ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

Organizator: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti 

Titlul propus pentru cercetarea științifică: Managementul Protecției Infrastructurilor Critice 

Naționale 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

04-08.08.2014: Curs Managementul Proiectelor, modulul 1.2 - Competitivitate / 

Dezvoltare Regionala  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizator: Structural Consulting™ Group - http://www.fonduri-structurale.ro 

Competențe:  

 - Dezvoltarea la nivel individual a capacităţilor de elaborare, implementare şi evaluare a unor 
proiecte; 
 - Dezvoltarea modalităţilor de identificare a unor potenţiale surse de finanţare a proiectelor; 
 - Prezentarea programelor europene în vederea accesării acestor surse de finanțare 
 - Prezentarea soluțiilor de flexibilizare și de eficientizare a alocării fondurilor bugetare în 
managementul de proiect; 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

30.06-01.08.2014:  Curs de perfecționare în limba engleză  nivel A2, conform 

CEFR  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizator: Centrul Multifunctional de Pregatire Schengen Ploieşti  

http://www.fonduri-structurale.ro/
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

2010 – 2012: Master  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti,  

Facultatea de Pompieri  

Specializarea Managementul Situaţiilor de Urgenţă;  

Organizator: Academia de Poliție  „Al.I.Cuza” -  Bucuresti, 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

14.06 – 25.06.2010  Cursul de carieră pentru dezvoltare de specializare – 

Specializarea Pirotehnician ; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizator:  Centrul  Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor 

de Urgenţă 

- cercetarea terenului de muniţiile rămase neexplodate; 

- detectarea muniţiilor neexplodate îngropate în pământ, acoperite sau incluse în diversele 

elemente de construcţii ; 

- executarea lucrărilor de dezgropare, degajare şi dezvelire a muniţiilor pătrunse în pământ, 

- acoperite cu dărâmături sau blocate de diferite elemente de construcţii planşee de beton şi 

beton armat ; 

- identificarea muniţiilor descoperite neexplodate ; 

- distrugerea pe locul de cădere a muniţiilor periculoase la transport ; 

- neutralizarea prin dezamorsare a muniţiilor rămase neexplodate (rateuri) ; 

- ridicarea şi transportul la locul de depozitare sau distrugere a muniţiilor rămase 

neexplodate ; 

- dezmembrarea şi delaborarea muniţiilor în vederea recuperării unor elemente componente 

sau a metalelor; 

- distrugerea muniţiilor rezultate din asanări.  

Media examenului de absolvire: 10,00 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 2009 – 2013: Licențiat în Drept; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizator: Facultatea de Drept, Universitatea „George Baritiu”- Brașov 

 

- Drept constituţional; 
- Drept civil; 
- Drept penal; 
- Drept european 
- Dreptul afacerilor. 

  

Media examenului de absolvire: 9,70 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

27.09 – 01.10.2009 : Cursul de perfecționare “Managementul situațiilor de 

urgență” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizator: Institutul de Studii pentru Ordine Publica 

 

Competențe:  

- Management; 

- Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă 

generate riscuri naturale, tehnologice şi bilogice; 

Media examenului de absolvire: 10,00 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

05.06.2009: Certificat de competență lingvistică – limbă engleză ; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Organizator: Academia Fortelor Terestre  “Nicolae Bălcescu”, Sibiu 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

2010 – 2012: Master  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti,  

Facultatea de Pompieri  

Specializarea Managementul Situaţiilor de Urgenţă;  

Organizator: Academia de Poliție  „Al.I.Cuza” -  Bucuresti 

Competențe:  

- Management; 

- Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă 

generate riscuri naturale, tehnologice şi bilogice; 

- Sisteme şi echipamente moderne utilizate la intervenţii în situaţii de urgenţă; 

- Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de criză; 

- Evaluarea riscurilor specifice situaţiilor de urgenţă. 

 

Media examenului de absolvire: 9,50 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

2006 – 2009: Certficat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizator: Universitatea Națională de Apărare “Carol I” , Colegiul de Management al 

Resurselor Apărării, Educațional și al Achizițiilor -  cursul “Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic”; 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

2006 – 2009: Licenţiat  în Ştiinţe Militare şi Informaţii (Brevet de Ofiţer de 

Geniu) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizator: Academia Forţelor Terestre „ Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Facultatea de 

Management Militar, Ştiinţe Militare şi Informaţii, Specializarea Managementul 

Organizaţiei / Arma Geniu 

Competențe:  

- Securitate, Geopolitică şi Geostrategie; 

- Bazele managementului; 

- Drept şi legislaţie; 

- Instrucţie de bază; 

- Elemente de artă militară; 

- Psihologie socială; 

- Leadership militar; 

- Istorie militară; 

- Geografie militară; 

- Comportament organizaţional militar; 

- Pedagogie; 

- Securitate militară; 

- Explozibili şi muniţii; 

- Rezistenţa materialelor şi statica construcţiilor 

- Informatică aplicată 

- Sisteme şi doctrine politico-militare 

 

Media examenului de absolvire: 8,85 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

2006 – 2009: Licențiat în Relații Internaționale și Studii Europene 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizator: Universitatea “Spiru Haret”- Facultatea Relații Internaționale și Studii 

Europene, București 

 

Competențe:  

- Comunicare instituțională; 

- Negociere și mediere; 

- Managementul politicilor și programelor europene, mamagement cultural; 

- Administrație și guvernanță europenă, națională și locală; 

- Evaluator dezvoltare regională 
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- Expertiză și consultanță în politici europene și nașionale 

 

Media examenului de absolvire: 8,00 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

2002-2006  Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizator: Liceul “Neagoe Basarab” Buzău din Ministerul Administrației și Internelor 

Materii: 

- Limba şi litertatura română (scris); 

- Limba şi litertatura română (oral); 

- Limba engleză (oral); 

- Istoria românilor 

- Geografie României 

- Pregătire militară și legislație (practic) 

 

Media examenului de absolvire: 9,57 
 
 

 
 
 
 
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză(1) 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   A1  A1  A2  A2  A1 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de echipă, Autonomie în activitate, Capacitate de analiză și sinteză a datelor 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea cu ușurință a sistemelor de calcul, pirotehnic. 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

MSWindows & MSOffice, Adobe Photoshop, Multimedia & Accessories Software, 
including Internet facilities. 

  

  

Permis de conducere A, BE, CE 
  

 

INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE   

 
 

Publicaţii 
 

▪ 2007 -  Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti desfăşurată la  Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” Creația științifică studențească la orizonturile secolului al XXI-lea, a XII-a sesiune de comuncări 
științifice studențești SECOSAFT-2007 – Tema „Nanotehnologia în sistemele de armament”, Sibiu 11-14 
iunie 2007, ISBN 978-973-7809-99-5; Robin COSMA Premiu de excelenţă si Diplomă de participare 

▪ 2007 - Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti desfăşurată la Academia Forţelor Navale „Mircea cel 
Bătrân” – Tema Necesitate și întâmplare, Diplomă de participare; Robin COSMA 

▪ 2007  - Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti desfăşurată la Academia Forţelor Navale „Mircea cel 
Bătrân”– Tema Aspecte ale gândirii militare românești până la începutul sec al XIX-lea, Diplomă de 
participare; Robin COSMA 

▪ 2008 - Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti desfăşurată la Academia Forţelor Navale „Mircea cel 
Bătrân” – Tema Armele viitorului – Un nou domeniu de cercetare, Diplomă de participare; Robin COSMA 

▪ 2008 - Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti desfăşurată la Academia Forţelor Terestre „Nicolae 



Page | 6  

Curriculum vitae al  
Cosma Robin  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 
 

Bălcescu”; Robin COSMA 

▪ 2009 - Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti desfăşurată la Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu”; 

▪ Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti desfăşurată la Universitatea „Alma Mater” 2009 –  Tema 
Companiile offshore. Sistemul bancar offshore; Sesiunea de comunicări a cercurilor științifice studențești, 
ediția II, 22-24.05.2008, ISSN 1844-5373, pag. 82,  Robin COSMA, Ionut COMAN 

▪ Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti desfăşurată la Universitatea „Alma Mater” 2009 –  Tema 
Abordări ale marketingului în rețea; Sesiunea de comunicări a cercurilor științifice studențești, ediția II, 22-
24.05.2008, ISSN 1844-5373, pag. 83,   Robin COSMA, Ionut COMAN 

▪ 2012 –  Sesiunea de comunicări ştiinţifice PROTCIV 2012 “ Protecția civilă, apărarea împotriva incendiilor 
și gestionarea situațiilor de urgență” – Tema :  Dezastrele - o ameninţare asupra stabilităţii comunităţilor 
internaţionale, adeverința de participare nr. 3299600 din 12.09.2013, Robin COSMA, Jenica LAZAR 

▪ 2015 – Articol - Considerații privind conceptul de reziliență și protecția infrastructurii critice, Revista de 
investigare a criminalităţii, Anul VIII, nr. 1/2015, ISSN 1844 – 7945, pag. 253-261; Robin COSMA    

▪ 2015 – Articol -  Situatiile de urgență și infrastructurile critice  pentru Revista „Studii de securitate publică” 
Robin COSMA, Dan Cavaropol 

▪ 2015 -   Articol - ” Infrastructuri critice: Ce face o infrastructură critică?” (Conferinţa ştiinţifică a şcolilor 
doctorale CERCETĂRI DOCTORALE ÎN DOMENIUL JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE),” Robin 
COSMA 

▪ 2015 – Articol - Pericole şi ameninţări rezultate din activitatea oamenilor asupra protecției infrastructurilor 
critice” (Simpozionul Științific – Jandarmeria Română “Tradiții și perspective” ISBN 978-606-11-4606-2). 
Pag. 128-132, Robin COSMA, Dan Cavaropol 

▪ 2015 – Articol - „Resiliența – un antidot puternic la amenințările de securitate privind protecția 
infrastructurilor critice” Robin COSMA 

▪ 2015 – Articol - Considerations on the concept of critical infrastructure protection and resilience against 
natural and anthropogenic disasters”  Univers strategic, Anul VI Nr. 3 (23) Iulie-Septembrie 2015 ISSN 2068 
- 1682 Online ISSN 2067-7464 Print, Robin COSMA 

▪ 2016 – Articol - Floods and national security of Romania, International Journal of Environmental 
Science, ISSN: 2367-894, vol. 1 din 2016, Robin COSMA, Dan Cavaropol 

▪ 2016 – Articol - Rezilenta populației în fața situațiilor de urgență, Revista de investigare a 
criminalităţii, Anul IX, nr. 1/2016, ISSN 1844 – 7945, pag. 322-335; Robin COSMA, Flaviu 
CHISCOP    

▪ 2016 – Articol - Considerații privind pregătirea populației în domeniul situațiilor de urgență - 
Pedagogia necunoscutului, Revista de investigare a criminalităţii, Anul IX, nr. 1/2016, ISSN 1844 – 
7945, pag. 335-345; Robin COSMA 

▪ 2017 – Articol - Considerații generale privind reziliența și vulnerabilitatea; Univers strategic, Anul 
VIII Nr. 3 (31) Iulie-Septembrie 2017 ISSN 2068 - 1682 Online ISSN 2067-7464 Print, Robin COSMA, 
Constantin Victor Lucian MARINESCU; 

▪ 2017 – Articol - LegaƖitatea detenției - Univers strategic, Anul VIII Nr. 3 (31) Iulie-Septembrie 2017 ISSN 
2068 - 1682 Online ISSN 2067-7464 Print, Robin COSMA, Constantin Victor Lucian MARINESCU; 

▪ 2017 – Articol - RoƖuƖ organizațiiƖor neguνernamentaƖe de reintegrare a deținuțiƖor - Univers strategic, 
Anul VIII Nr. 3 (31) Iulie-Septembrie 2017 ISSN 2068 - 1682 Online ISSN 2067-7464 Print, Robin 
COSMA, Constantin Victor Lucian MARINESCU; 

▪ 2017 – Articol - Proceduri organizaționale pentru gestionarea situațiilor de urgență în cadrul 
infrastructurilor critice - Univers strategic, Anul VIII Nr. 3 (31) Iulie-Septembrie 2017 ISSN 2068 - 1682 
Online ISSN 2067-7464 Print, Robin COSMA, Constantin Victor Lucian MARINESCU; 

▪ 2017 – Articol -  Situatiile de urgență și infrastructurile critice  - Univers strategic, Anul VIII Nr. 3 (31) Iulie-
Septembrie 2017 ISSN 2068 - 1682 Online ISSN 2067-7464 Print, Robin COSMA, 

 
 
 
 

Conferinţe  07.2012  Sesiunea de comunicări ştiinţifice PROTCIV 2012 “ Protecția civilă, apărarea 
împotriva incendiilor și gestionarea situațiilor de urgență” 

 07.2015 Simpozionul Științific – Jandarmeria Română “Tradiții și perspective” 
 08.2015 Conferinţa Ştiinţifică a Şcolilor Doctorale „Cercetări doctorale în domeniul justiţie 

şi afaceri interne” 
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 10.2015  Conferinţei Științifică cu tema „Probleme contemporane în ordine publică şi 
siguranţă naţională” 

 08.11. – 14.11. 2015  Vizita de informare-documentare în Avila și Madrid – Spania 
 18.11.2015 Conferinţa Științifică cu tema „Noi provocări ale securității interne ale UE” 
 15.07.2016 Conferinta Stiintifica a Scolilor Doctorale „Noi provocari la adresa securitatii 

interne in Uniunea Europeana” 

Afilieri  Voluntar în cadrul Fundației “Crucea Roșie” – Filiala Vrancea din anul 2010 

Distincţii 

 Diplomă Premiu de excelenţă - Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti desfăşurată la  
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Creația științifică studențească la 
orizonturile secolului al XXI-lea, a XII-a sesiune de comuncări științifice studențești 
SECOSAFT-2007, Sibiu 11-14 iunie 2007 

 Diplomă “In Honoris” oferită de Primăria municipiului București pentru merite deosebite 
în îndeplinirea atribuțiilor de servici, anull 2012 

 


