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Curriculum vitae  

 
 

  

  

  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pavlovici Cosmin 

Adresă  

Telefon  Mobil:  

Fax  

E-mail  

Naţionalitate romana 

Data naşterii 24.01.1976 

Sex masculin 
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Experienţa profesională  

  

  

  

Perioada  2017- 2020 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil cu executia lucrarilor 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colterm Timisoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, Timisoara, 
300092  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Retele termice 

 

2021- prezent 

Inginer  

Atributii administrative 
 

Colterm Timisoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, Timisoara, 30009 
 

Retele termice 
 

  

  

Perioada  2017- 2021 

Funcţia sau postul ocupat Administrator,  C.A. / Drumuri Municipale Timisoara 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare si atributii administrative 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Drumuri Municipale Timisoara, str. Eternitatii nr. 45, Timisoara,  300447 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Consiliu de Administratie 

  

  

Perioada  2020- 2021 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Sef Directia Distributie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare si atributii administrative 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colterm Timisoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, Timisoara, 
300092 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Retele termice 

  

  

Perioada  2017- 2020 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil cu executia lucrarilor 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colterm Timisoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, Timisoara, 
300092  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Retele termice 
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Perioada  2004 – 2017 

Funcţia sau postul ocupat Manager general 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare si atributii administrative 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Metal Precom SRL, str. Agricultorilor , Nr .22  , localitate Timisoara , 
jud. Timis 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Constructii civile si industriale, constructii edilitare si mentenanta 

  

  

Perioada  2002 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil coordonator . Relationare intre departamente. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Metal Precom SRL, str. Agricultorilor , Nr .22  , localitate Timisoara , 
jud. Timis 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Constructii civile si industriale, constructii edilitare si mentenanta 

  

  

Perioada  1999 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Director tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil cu executia 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Metal Precom SRL, str. Agricultorilor , Nr .22  , localitate Timisoara , 
jud. Timis 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Constructii civile si industriale, constructii edilitare si mentenanta 

  

  

Perioada  1996 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare echipe de santier 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Metal Precom SRL, str. Agricultorilor, Nr .22, Timisoara, jud. Timis 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Constructii civile si industriale, constructii edilitare si mentenanta 
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Educaţie şi formare  

  

Perioada Aprilie 2014 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Responsabil tehnic cu executia  
in domeniul constructii edilitare si de gospodarie comunala (IX) Aut. 
seria D, nr. 09296 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Constr. Edilitare si de gosp. Comunala / Domeniul 9.1, Aut. Nr. 
00003640 din 2022.03.08 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

M.D.R.A.P. Direcția Generala Tehnica, Standarde și Reglementari 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

  

Perioada Iunie 2012 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Mediator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Am absolvit cursul "Formarea de mediatori" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 HUMAN  TOOLKIT 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

  

Perioada Martie 2012 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Am absolvit cursul pentru (competente comune) ocupatia manager  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 TRAIN2 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

  

Perioada 1994 - 1999 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Inginer - Instalații pentru constructii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Am absolvit in cadrul Universitatii Politenicii din Timisoara,Facultatea de 
Constructii si arhitectura,cu specializarea Inginerie in instalatii pentru  
constructii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Politehnica din Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 
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Perioada 1990 - 1994 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenta utilizarea calculatorului 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Am absolvit Liceul de informatica "Grigore Moisil" din Timisoara cu 
diploma de bacalaureat si diploma de competenta si aptitudini in 
utilizarea calculatorului. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

  
Ministerul Invatamantului 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă limba romana 

  

Limbi străine cunoscute 1. engleza - certificat de competenta lingvistica in limba engleza 
2. sarba 

  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba   1 Avansat 1 Avansat 1 Avansat 1 Mediu 1 Mediu 

Limba   2 Avansat 2 Incepator 2 Mediu 2 Mediu 2 Incepator 

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Proactiv, flexibil, respectuos si responsabil. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Sunt o persoana deschisa si comunicativa, cu reale abilitati in 
rezolvarea starilor conflictuale. Neutru si calculat in luarea deciziilor. 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Persoana cu initiativa si perspectiva, cu capacitate de a solutiona 
probleme, spirit de echipa. 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

         medii - utilizarea calculatorului  
   avansate - utilizarea programelor folosite pentru prezentare,  editare 
si organizare precum Microsoft Word , Excel , PowerPoint si programe 
si softuri utilitare, tehnice precum Orban Soft  
 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 

  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

 

  

Permis de conducere Dețin permis de conducere categoria B 

  

  

  

  

  

 


