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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume COBIANU COSMIN                                   
Adresă(e) Bl. 69, ap.12, etaj2, micro 6, bld UNIRII, Targoviste, Romania  

Telefon(oane) 0245217683 Mobil: 0722356974 

Fax(uri) 0245217683 

E-mail(uri) cosmincobianu@yahoo.com                 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana     
  

Data naşterii 01.04.1974             
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 

 
Sef lucrari 
2013 -  in prezent 
Activitate didactică şi de cercetare la Departamentul de Automatica,Informatica si Inginerie Electrica 
Universitatea ,,VALAHIA” Târgovişte 
Invatamant, cercetare 
2004 –2013 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare la Departamentul de Automatica,Informatica si Inginerie Electrica 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ,,VALAHIA” Târgovişte 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant, cercetare 
  

Perioada 2000 –2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare la Catedra de Electromecanica 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ,,VALAHIA” Târgovişte 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant, cercetare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
Calificare/diplomă obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândit 

Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ / furnizorului de formare 

 
                                                   Perioada   

2000-2001 
Absolvent studii master 

   Masterand în Sisteme moderne pentru controlul proceselor şi transmisia informaţiilor 
 
Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Inginerie Electrică 

   
 
  2001-2011 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contributii privind realizarea, analiza şi aplicaţiile senzorilor magnetici în straturi subţiri. 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Inginerie Electrică, Universiatea Politehnica din Bucuresti 

  
  

Perioada 1995-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria sistemelor electromecanice, Inginer electromecanic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Inginerie Electrică 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

  

  

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleza, franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

engleza  B2 
Utilizator  

experimentat 
B2 

Utilizator  
experimentat 

B2 
Utilizator  

experimentat 
B2 

Utilizator  
experimentat 

B2 
Utilizator  

experimentat 

franceza  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar  

A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale demn de încredere,  cu simţul răspunderii 
capacitate de  muncă în echipă 
spirit inovator şi creator 
perspicacitate, profesionalism,diplomaţie 
capacitate de studiu şi cercetare  
comunicare excelentă 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de analiza si organizare foarte buna - formată şi dezvoltată in cadrul activităţilor specifice 
de organizare fiind membru in echipa de organizare a 4 simpozioane si conferinte 
nationale/internationale, si ca membru al comisiei de admitere la nivelul facultatii. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Metode numerice, Compatibilitate electromagnetică, Electrotehnica, Elemente de inginerie electrica, 
Acţionări electrice, Convertoare statice, Maşini electrice, Magnetism tehnic şi aplicat, Electronica de 
putere, Surse electroluminoase si iluminat electric 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Foarte bune cunoştinţe de utilizare a calculatorului dobândite în cadrul studiilor universitare , de la 
operare folosind pachetele de programe de editare texte şi foi de calcul şi până la tehnologii moderne 
care folosesc tehnologii informaţionale şi ale comunicaţiilor (TIC) în educaţie. (FoxPro, Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint), Turbo Pascal, C ++, etc). 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini Membru al Societăţii de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România – SIEAR (din 2002); 
Membru al  Asociaţiei Inginerilor Electricieni şi Electronişti din România – AIEER (din 2004); 
Membru in Societatea de Robotică din România- Târgovişte(2008). 
 

  

Permis(e) de conducere categ.B       
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Informaţii suplimentare - Membru in echipe de cercetare in cadrul ICPE-CA Bucureşti şi INFLPR Măgurele. 
 

  

Anexe 
                                Lista proiectelor de 

cercetare 
Cărţi 
 
 
 
 

 
  
 

   Proiect de cercetare, Climatizare solară cu absorbţie, stagiu de pregătire la  Costic-Digne, Franta prin   
programul TEMPUS, JEP – 11243/98. 
 
Actionari electrice, hidraulice si pneumatice, Probleme - Dan Zlatanovici, Horia     Andrei,Cosmin 
COBIANU, Editura ICEMENERG, 2004 

   
 
 
 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


