
Curriculum vitae 
Europass 
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Informaţii personale
Nume / Prenume Cozma, Bogdan-Zeno 

Adresă(e) Str. Constructorul, bl. 10, sc.2, ap.13, cod poştal 223045, Petroşani, România.

Telefon(oane) Mobil: 0723038883

Fax(uri)

E-mail(uri) cbogdy@netlog.ro, bogdancozma  @upet.ro  

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 20.02.1977

Sex Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Şef lucrări

Experienţa profesională

Perioada Din 24 februarie 2020,  angajat la Universitatea din Petroşani ca şi conferenţiar, Departamentul de 
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, 1 octombrie 2011, angajat la Universitatea din 
Petroşani ca şef lucrări, Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, din 1 
februarie 2005, angajat la Universitatea din Petroşani ca asistent, Catedra M.C.M, din 1.10.2001 
Angajat la Universitatea din Petroşani ca preparator, Catedra T.M.O.M., 1.08.2000 – 1.07.2002 
angajat S.C. Eurobarter S.R.L. – Braşov, consilier comercial.

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări, asistent universitar, preparator universitar, consilier comercial.

Activităţi şi responsabilităţi principale Didactice, proiectare-cercetare.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, Nr.20, Petroşani.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ

Educaţie şi formare

Perioada Absolvent al Universităţii din Petroşani, România, promoţia 2000, în specializarea Electromecanică. 
Masterat în specializarea M.I.T.M. Petroşani, 2002. Diplomă de absolvire „Mastère Spécialisé en 
Traitement des Evolutions et Mutations Industrielles” Nancy, Franţa 2004-2005. Diplomă de inginer 
expert în specializarea „Techniques, Economie et Gestion de l’Entreprise Miniere” Nancy, Franţa 
2004-2005. Diplomă de inginer specialist, în specializarea „Traitement des Evolutions et Mutations 
Industrielles” Nancy, Franţa 2004-2005. Doctor în domeniul Mine, Petrol şi Gaze prin O.M.E.C.T.S. 
nr.3492/23.03.2010.

Calificarea / diploma obţinută Inginer electromecanic, diplomă master Maşini si Instalaţii Tehnologice Moderne, Inginer expert, 
Doctor inginer.

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Inginerie mecanică şi electrică, specialist mecanic, specialist în restructurarea zonelor industriale, 
economia şi gestiunea intreprinderilor miniere, Doctor inginer Mine, Petrol şi Gaze.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Petroşani, România, Şcoala de Mine, Nancy, Franţa.

mailto:cbogdy@upet.ro
mailto:cbogdy@netlog.ro


Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză C 1 B 2 C 1 C 1 B 2

Franceză C 1 B 2 B 2 B 2 B 1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă, lucru la proiecte naţionale şi internaţionale
- capacitate de adaptare la medii culturale, obţinută prin efectuarea studiilor în străinătate
- capacitate de comunicare bună, participare în comisii de organizare a simpozioanelor şi examenelor 
de diplomă

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- spirit organizatoric
- ordonat
- experienţă bună în managementul echipei

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

- cunoaştere excelentă a sistemului de operare Windows
- cunoaştere bună a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
- cunoaştere bună a mediului de proiectare asistată AutoCAD
- cunoaştere bună a mediului de proiectare asistată NX
- cunoaştere medie a mediului de proiectare asistată Solid Edge

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini - depanare PC (hardware, software), automobilism

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare - publicarea a 70 articole de specialitate, în ţară şi străinătate
-  colaborator la elaborarea a 29 lucrări contractate (contracte de cercetare)
- publicare 4 cărţi, cursuri şi îndrumătoare laborator
- 1 capitol carte publicată internaţional
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