
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass 

  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Muscalu Cosmin Georgian 

Adresă(e)  

Telefon(oane) Mob
il: 

 

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 06.09.1985 
  

Sex 
 

                                                   Starea civila 

Masculin 
 

  Casatorit 
  

  

Experienţa profesională 
                                                        Perioada 

             Funcţia sau postul ocupat 

  Activităţi şi responsabilităţi principale 

          Numele şi adresa angajatorului 

 

  Martie 2016 pana in  prezent  

  Inginer / Director tehnic investitii  

  Director tehnic promovare investitii,urmarire investitii, exploatare lucrari hidotehnice 

  Administratia Nationala Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa „Siret” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Promovare Investitii Urmarire investitii lucrari hidrotehnice 

Perioada Septembrie 2012 pana -  ianuarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Hidrotehnist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sef punct de lucru 

Numele şi adresa angajatorului SC ALCONEP SRL, Tg Ocna, Bacau 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Lucrari de drumuri si poduri, constructii civile, lucrari instalatii, alimentari cu apa si canalizare 

  

Perioada Septembrie 2010 – Mai 2012 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Hidrotehnist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sef de santier , Sef punct de lucru 

Numele şi adresa angajatorului SC VERTA TEL SRL , Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Lucrari de alimentari cu apa si canalizare, lucrari pentru TRANS GAZ , 
 

Perioada Septembrie 2009 – Iunie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Inginer imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sef punct de lucru 

Numele şi adresa angajatorului SC LAFORSERVICE SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 

Lucrari de alimentare cu apa, Documentatie de gospodarire a apelor. 



  
 

 

                      Experienţa specifică 
                                                    Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 

                                             
               

                                                Beneficiar 
       

                                                  Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 

          
                                                  Beneficiar 

 
                                                  Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 
                                                 Beneficiar 

 
                                                  Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 
                                                 Beneficiar 

 
                                                  Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 
                                                 Beneficiar 

 
                                                  Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 
                                                 Beneficiar 

 
                                                 Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 
                                                 Beneficiar 

  
                                                 Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 

                                                    Beneficiar 
 

                                                 Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 

                                                  
                                                    Beneficiar 
 

                                                  Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 

                                                    Beneficiar 
 

                                                Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 

                                                    Beneficiar 
  

                                                Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 

                                                    Beneficiar 
 

                                                Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 

                                                    Beneficiar 
 

 
    
     Septembrie 2017 – iunie 2021 
     Manager proiect 
     Amenajare rau Trotus si afluneti pe tronsonul Ghimes Urechesti judetul Bacau 
     Amenajare rau Bistrita si afluneti pe sectorul Iacobeni Sabasa jud. Suceava si Neamt 
     Amenajare complexa Varfu Campului pe raul Siret judetele Suceava si Botosani. 
     Statul roman 
    
   Noiembrie 2015 – Decembrie 2015 
   Sef punct de lucru  
   Pod dalat cu deschidere de 8m , in cadrul proiectului de Reabilitare drum de interes local,Paraul              
dulce, sat Manastirea Casin , com. Man. Casin 
   Primaria comuna Manastirea Casin, jud. Bacau 
 
   Iunie  2015 - Noiembrie2015 
   Sef punct de lucru  
   Corectie torenti pe albia paraielor Bortoseni si Holos, comuna Ghimes-Faget, jud Bacau 
   Primaria comuna Ghimes-Faget, jud. Bacau 
 
   Aprilie 2015 – octombrie 2015 
   Sef punct de lucru 
   Reabilitare drum forestier Ciunget com. Dofteana 
   Romsilva 
 
   Octombrie 2014 – Iunie 2015 
   Sef punct de lucru 
   Modernizare drum comunal DC 136 din DN 12 A – Man Cotumba , comuna Agas Jud. Bacau 
   Primaria comuna Agas , jud Bacau 
 
   Iulie 2014  - Octombrie 2014 
   Sef punct de lucru 
   Reabiliate drumuri si trotuare in orasul Comanesti jud Bacau 
   Primaria Comanesti , jud. Bacau 
 
   Aprilie 2014 – Iulie 2014 
   Sef punct de lucru 
   Extindere retea de canalizare in cartierul Vermesti oras Comanesti jud. Bacau 
   Primaria Comanesti , jud. Bacau   
 
    Februarie 2014- Aprilie 2014 
    Sef punct de lucru 
    Aparare de maluri cu gabioane pe raul Putna jud. Vrancea 
    Apele Romane, jud. Vrancea 
 

Noiembrie 2013- Februarie 2014 
 Sef punct de lucru 

 „Reabilitare si modernizare centru de tineret « Casa Invatatorului » Comanesti  (Lucrari de consolidare  
cladire) 
    Primaria Comanesti, jud. Bacau 
 
   Februarie 2013- Noiembrie 2013 
   Sef punct de lucru 
   Realizare sistem de colectare si transport ape uzate oras Slanic Moldova-zona statiune 
   Primaria Slanic Moldova, jud. Bacau 
 
   Septembrie 2012- Decembrie 2012 
   Sef punct de lucru 
  „Lucrari de stabilizare Halda Asau – Mina Rafira Lumina, Comanesti” 
   S.C. CONVERSMIN S.A.   
 
   ianuarie 2012-mai 2012 
   Sef punct de lucru 
   Relocare retele apa, gaz , canal , electrice , telefonie – Magistrala M5 metrou Bucuresti 
   S.C. Metrorex S.A. 
 
   octombrie 2011 -decembrie 2011 
   Sef punct de lucru 
   Retele apa-canal-telefonie-electrice in cadrul lucrari “Studio media Digi 24 Bucuresti” 
   S.C. RCS & RDS S.R.L. 



  
 

                                                  Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 

                                                     Beneficiar 
 

                                                  Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 

                                                     
                                                    Beneficiar 
 

                                                 Perioada 
                                           Postul ocupat 
                                     Denumire lucrare 

                                                     Beneficiar 
 
  

  Iulie 2011 -octombrie 2011 
  Sef de santier 
  Relocare canal colector Dn 1800 in cadrul lucrari “Pasaj suprateran denivelat Craiova” 
  Primaria Craiova , jud. Dolj 
 
   Septembrie 2010 –iulie2011 
   Sef de santier  
  REALIZAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA – 
contract CL8 Retele de apa si canalizare in Tulcea Lot 3 
  Primaria Tulcea , jud. Tulcea 
 
   Sep2009- Iunie 2010 
   Sef punct de lucru 
   Executia  retelei alimentare cu apa com. Gaiceana jud Bacau 
   Primaria comuna Gaiceana , jud. Bacau 

  

  

  

Educatie si Formare  

  

Perioada 2005 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută Inginer  
Profil: Hidrotehnica 
Specializare: Imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- sisteme de alimentare cu apa si canalizare 
- sistem de irigatii si drenaje 
- organizarea lucrarilor de constructii 
- utilaje in constructii 
- desen tehnic (AutoCad) 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinuta  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite    

Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” ,Iasi  -  Facultatea de Hidrotehnica , Geodezie si Ingineria 
mediului 
 
2018 

  Coordonator Securitatii si Sanatatii in Munca 
  Dezvoltarea profesională, aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în   
muncă şi în domeniul situaţiilor de urgentă,convenirea asupra numirii şi evaluării echipei, informarea 
despre factorii de proiectare şi monitorizarea riscurilor, elaborarea şi dezvoltarea planului de 
securitate şi sănătate şi a registrului de coordonare, revizuirea planului cu fazele de 
construcţii,stabilirea măsurilor generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului,furnizarea de 
consiliere profesională,organizarea şi participarea la şedinţe, prevenirea accidentelor de muncă pe 
şantier, dezvoltarea personală a cunoştinţelor şi oferirea şi a altora a posibilităţii de a învăţa 

  
 
 

Perioada 04.08.2015 

Calificarea / diploma obţinuta     Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor 
de urgenta, Aplicarea normelor de protectie a mediului, Organizarea activitatii de prevenire si 
protectie, Promovarea unei culturi pozitive de sanatate si securitate, Instruirea personalului pe 
probleme de securitate si sanatate in munca, Asigurarea echipamentelor individuale de protectie, 
Prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului, Investigarea 
cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirii profesionale, Monitorizarea aspectelor 
de securitate si sanatate in munca , Coordonarea activitatiilor de evacuare interventie in caz de 
necesitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Scoala comerciala si servicii Bacau 

  

Perioada 23.12.2014 

Calificarea / diploma obţinută Responsabil de mediu 

http://www.bioanalysis.ro/cursuri/securitate-si-sanatate-in-munca/
http://www.bioanalysis.ro/cursuri/securitate-si-sanatate-in-munca/
http://www.bioanalysis.ro/cursuri/securitate-si-sanatate-in-munca/
http://www.bioanalysis.ro/cursuri/securitate-si-sanatate-in-munca/
http://www.bioanalysis.ro/cursuri/securitate-si-sanatate-in-munca/
http://www.bioanalysis.ro/cursuri/securitate-si-sanatate-in-munca/
http://www.bioanalysis.ro/cursuri/securitate-si-sanatate-in-munca/


  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizarea departamentului de protectia mediului, Notiuni generale de protectie a mediului. 
,Identificarea problemelor de mediu ale organizatiei, Evaluarea impactului ecologic, Cerinte privind 
conformarea in domeniul protectiei solului, Cerinte privind conformarea in domeniul protectiei 
atmosferice, Cerinte privind conformarea in domeniul protectiei solului, Cerinte privind conformarea 
in domeniul deseurilor si a substantelor priculoare, Conservarea bidiversitatii si atii naturale, 
Monitorizarea factorilor de mediu, Managementul de mediu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Scoala comerciala si servicii Bacau 
  

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza  
C2 

Utilizator  

experimentat  
C2 

Utilizator  

experimentat 
C1 

Utilizator  

experimentat  
C1 

Utilizator  

experimentat 
C1 

Utilizator  

experimentat 
  

Competenţe şi abilităţi sociale   Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă,  
  participand la proiecte ce au implicat oameni cu diferite specializari 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunostinte :  AutoCad,  
Aplicatii pentru devize in constructii: DEV, WinDev (incepator) 
Programe tip office: Microsoft Office, Microsoft Excel, Power Point 

  

  

 

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

  

  
 


