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  INFORMAŢII PERSONALE TECȘA - COZMA CASANDRA ROXANA 
 
 

 

 +40 745 899 521     

 cozma.casandra@gmail.com  

Linkedin  www.linkedin.com/in/casandra-roxana-cozma-8b3884b9 

 
 
 
EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ 

 

 

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

2021 – 2022 Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA 

 Director general 

– conducerea activității operaționale și administrarea generală a companiei 
– restructurarea financiară și operațională a companiei 
– reprezentarea companiei în relațiile cu terții 

 

2021 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

 Consilier juridic cabinet ministru  

– radiografierea IBR a tuturor companiilor deținute de minister 
– elaborarea și implementarea strategiei de restructurare a companiilor din sectorul feroviar deținute 

de minister 
– elaborarea de ordonanțe de urgență privind transportul naval, aerian și feroviar 
– participarea la negocieri și grupuri de lucru cu reprezentanți ai altor ministère sau entități partenere 

 
2019 – 2021 CITR SPRL 

Practician în insolvență – insolvență și restructurare de business proiecte strategice și de stat 

2018 – 2019 Asociația Club Sportiv “Viitorul Cluj Junior” 

Consilier juridic 

2017 – 2019 RTZ & Partners SPRL 

Consilier juridic – insolvență și restructurare de business 

 

2019 – 2022 Licențiere științe economice – Finanțe și bănci  

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca  

“Testul investitorului privat prudent și valențele sale în economia de piață” 

 



Sept. 2022  © Uniunea Europeană | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3 
 

 

 

 

 

 
COMPETENŢE  PERSONALE 

 

 

2020 Certificare emisă de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență 

Practician în insolvență definitiv  

2016 – 2017 Absolvire Masterat "Dreptul intern și european al afacerilor"  

Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca  

“Protecția participanților la cesiunea părților de interes, părților sociale și acțiunilor” 

2012 – 2016 Licențiere științe juridice – Drept 

Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca  

“Repere jurisprudențiale în stabilirea instanței competente pentru deschiderea procedurii principale 
de insolvență transfrontalieră” 

2008 – 2012 
 

Absolvire liceu – Matematică și informatică 

Liceul Teoretic Avram Iancu, Cluj-Napoca 

 
2011 – 2012 

 
Certificare pentru cursuri de formare – Certificat ECDL Complet 

▪ baze de date 
▪ software 

2011 – 2012 Certificare pentru cursuri de formare – Certificat ORACLE  

▪ baze de date 
▪ programare 
▪ software 

 

2008–2011 Redactor (2008-2009) / Redactor șef (2010-2011) Revista literară 
"NOI" 

 
 
 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

 
engleză 

 

franceză 
 

 

C2  

B1 

C2 

B2 

C2 

B1 

C2 

B1 

C2 

B2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
 

Competenţe și aptitudini 
organizaţionale/manageriale  

▪ analiză și strategie de business 

▪ restructurare de business 

▪ leadership  

▪ management strategic și operațional 

▪ planificare strategică și de dezvoltare a business-ului 



  Curriculum vitae 

Sept. 2022   © Uniunea Europeană | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3 
 

 

 

 
 

 

Proiecte de referință ▪ proiect concordat preventiv SNTFM CFR MARFĂ  

▪ proiect insolvență ASA TÂRGU MUREȘ 

▪ proiect insolvență PANEURO INTERNAȚIONAL  

▪ proiect insolvență ECONOMAT SECTOR 5  

▪ proiect insolvență ELECTROCENTRALE ORADEA 

▪ proiect consultanță juridică VIITORUL CLUJ JUNIOR 

 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare Creare de 
conţinut 

Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

 
 

 ▪ utilizare calculator PC, Microsoft Office, HTML, CSS, C++, Oracle 

  


