
CURRICULUM VITAE 

 

 
Curriculum vitae 

Europass 

 
 
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume COSTIN IULIA GABRIELA 

Adresa Com. Mărăcineni, jud. Buzău 

Telefon 0238/710.609   

E-mail legalitate@prefecturabuzau.ro   

Naţionalitate Română 

Data naşterii 06.05.1984 

 
Experienţa profesională 

 

  

Perioadă 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Principalele activități și responsabilități 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

01.06.2021 - prezent 
Șef Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea 
apostilei, procesul electoral și relațiile cu autoritățile locale 
Activitate juridică 
Instituția Prefectului Județul Buzău , Mun. Buzău, Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, Buzău 
 

  30.11.2016 – 31.05.2021 
  Șef Birou Centrul Operațional 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducerea, îndrumarea şi coordonarea activităţii la nivelul inspectoratului pe linie de personal de 
serviciu şi dispecerat, planificare şi monitorizare misiuni, apeluri 112 şi situaţii de urgenţă 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, mun. Buzău, str. Chiristigii, nr. 8-10, jud. Buzău  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică 

Perioada 15.02.2014 – 01.09.2016 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic – ofiţer specialist III 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Asigurarea reprezentării intereselor inspectoratului în faţa instanţelor judecătoreşti; avizare din 
punct de vedere al legalităţii a dispoziţiilor, contractelor etc. încheiate de către inspectorat 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, mun. Buzău, str. Chiristigii, nr. 8-10, jud. Buzău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică 

Perioada 20.07.2007 – 01.03.2012 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer I  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfăşurarea de activităţi de cercetare penală şi soluţionarea de cauze penale privind accidente de 
circulaţie soldate cu persoane rănite grav 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, mun. Buzău, str. Chiristigii, nr. 8-10, jud. Buzău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine şi siguranţă publică 

  



Educaţie şi formare 

 

Perioada 

Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale studiate    
/ competențe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

 

 

 

2016 - 2018 

Diplomă de masterat / Managementul resurselor umane în sistemul autorităților de ordine publică 

Dreptul muncii, Dreptul securității sociale, Managementul resurselor umane 
 
 
Academia de poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

2003 - 2007 
Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept civil, drept de procedura civilă, drept penal, drept de procedură penală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii superioare de lungă durată 

Aptitudini şi competenţe 
 personale 

 

Limba(i) străină(e) cunoscute Limba engleză şi limba franceză 

Autoevaluare Înţelegere 

Nivel european (*) Ascultare Vorbire Scriere 

Limba engleză 
B2 Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba franceză 
B
2 

Utilizator 
independent  

B2 Utilizator 
independent  

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

 () Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  
 

Utilizator 
independent  

B2 Utilizator 
independent  

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de relaţionare, spirit de lucru în echipă, receptivitate la iniţiativele personalului 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Stil de conducere participativ, bun organizator al colectivelor, flexibilitate şi adaptabilitate, sinteză şi 
anticipare în activitatea managerială 

Competenţe şi aptitudini tehnice - 

Competenţe şi aptitudini IT Operare PC, Word, Excel 

Competenţe şi aptitudini artistice Arte plastice 

Alte competenţe şi aptitudini Diverse activităţi sportive 

Permis de conducere A,B,C,E 

Informaţii suplimentare - 

Anexe - 

  

 
 
 
 

 
 


