
Curriculum vitae 

Informaţii personale
Nume  

Prenume

MARIŞ 

Cosmina-Maria
Data naşterii
Locul nasterii

 
Adresa 

10.08.1981
   Alba Iulia, jud. Alba
Alba Iulia, str.Ioan Alexandru, nr.37, Sc.A, ap.9, jud.Alba, România

Telefon(oane) 0040745661352
E-mail(uri) cosminacristea2001@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română
Sex Feminin

Sumar calificari
relevante

Experiență de peste 14 de ani în sectorul public, în cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, ca inspector de specialitate al Agenției Naționale Împotriva Traficului
de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia (județele Alba, Hunedoara, Sibiu). 

Locul de muncă
vizat / Domeniul

ocupaţional

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Experienţa
profesională

Perioada Din 01 septembrie 2006 – până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat INSPECTOR DE SPECIALITATE 

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Participă la întâlniri interinstituționale la nivel regional;
Facilitează colaborarea locală și regională între structurile implicate în lupta 
anti-trafic;
Organizează și participă la instruirea specialiștilor din instituțiile partenere care 
intră în contact cu victimele traficului de persoane;
Participă la coordonarea, evaluarea, monitorizarea la nivel regioinal, a modului 
de aplicare a politicilor în domeniul traficului de persoane de către instituțiile 
publice, precum și a celor din domeniul protecției și asistenței acordate 
victimelor acestuia;
Participă la implementarea programului de coordonare și asistență a victimelor 
în procesul penal prin consilierea de specialitate, asigurarea suportului 
emoțional, precum și însoțirea și transportul victimelor în timpul activităților 
procedurale;
Monitorizează și implementează la nivel regional aplicarea prevederilor Planului
Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Împotriva 
Traficului de Persoane.
Participare la Conferinte sau Simpozioane Internationale pe tema traficului de 
persoane.

Numele şi adresa   Ministerul Afacerilor Interne – Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 
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angajatorului Persoane  Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorul

de activitate
Centrul Regional Alba Iulia, judeţul Alba, Hunedoara, Sibiu

Educaţie şi formare
Perioada 

Calificarea / diploma
obţinută

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

08.02.2016 – 19.02.2016
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE –  EVALUATOR DE COMPETENTE 
PROFESIONALE
SC OIROM SRL

                                              
Perioada                                  

12.03 – 15.05.2013

Calificarea / diploma obţinută CERTIFICAT DE ABSOLVIRE – COMPETENTE ANTREPRENORIALE 
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ /furnizorului de

formare

SC CELLA INVEST SRL

Perioada 2011
Calificarea / diploma

obţinută
MEDIATOR

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

ASOCIATIA CENTRUL DE MEDIERE CRAIOVA

Perioada 2006 – 2008 
Calificarea / diploma

obţinută
 MASTERAT „MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA – FACULTATEA DE DREPT ŞI 
ŞTIINŢE SOCIALE

Perioada 2004 – 2008 
Calificarea / diploma

obţinută
LICENŢIAT ÎN DREPT

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA – FACULTATEA DE DREPT ŞI 
ŞTIINŢE SOCIALE

Perioada 2006 – 2007
Calificarea / diploma

obţinută
CURS POSTUNIVERSITAR „COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT, EXPLOATAT”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

UNIVERSITATEA „BABES BOLYAI ” CLUJ NAPOCA – FACULTATEA DE DREPT ŞI 
ŞTIINŢE SOCIALE

Perioada 2000 – 2004 
Calificarea / diploma

obţinută
LICENŢIAT ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ (SOCIO PSIHO PEDAGOGIE)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA – FACULTATEA DE DREPT ŞI 
ŞTIINŢE SOCIALE

Perioada 1996 – 2000 
Calificarea / diploma

obţinută
BACALAUREAT

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

GRUP ȘCOLAR  „DORIN PAVEL”  ALBA IULIA – PROFIL ENGLEZĂ - FRANCEZĂ

Aptitudini şi
competenţe

personale

Spirit organizatoric, experienta in managementul echipei, leadership

Limba(i) maternă(e) Română
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Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare
scrisă

Limba engleză
B
1

Utilizator
independen

t 

B
1

Utilizator
independen

t

B
1

Utilizator
independen

t

B
1

Utilizator
independen

t
B2

Utilizat
or

indepen
dent

Limba franceză
A
2

Utilizator
elementar 

A
2

Utilizator
elementar 

A
1

Utilizator
elementar 

A
1

Utilizator
elementar 

A2

Utilizat
or

elemen
tar 

Limba spaniolă
B
2

Utilizator
elementar

A
2

Utilizator
elementar

A
2

Utilizator
elementar

A
2

Utilizator
elementar

A2

Utilizat
or

elemen
tar

Competenţe şi abilităţi
sociale

Spirit de echipă, responsabilitate, capacitate de adaptare la medii 
multiculturale, flexibilitate, perseverenta, buna capacitate de comunicare, 
abilitati de negociere, mediere a relatiilor si a conflictelor, consiliere.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

  Ocup o poziţie în care comunicarea este importantă iar munca de echipa este 
esenţială
  Iniţiativă, autoorganizare

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului

 Cunoştinţe de Office (Word, PowerPoint,) Adobe, Internet

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare
Certificat COMENSHA 

   Certificat Simpozion Internaţional POINTMAN
Certificat Simpozion Internaţional FRAUENHILFE
Diplomă participare Sesiune de informare în domeniul egalităţii de şanse şi gen
Diplomă de excelenţă Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara
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