
 

Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume Tudor Costin

Adresă(e) București, Sector 3, România
Telefon(oane) 021/2007307 Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri) tudor.costin@posta-romana.ro

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 12 octombrie 1980

Sex Masculin

Locul de muncă vizat 

Experienţa profesională

Perioada Aprilie 2018 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Director General provizoriu

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea executiva a companiei
Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională Poşta Română

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Furnizor de servicii poștale și non-poștale

Perioada Noiembrie 2017 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Membru Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor/Decizie Prim-ministru nr.685/2017

Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuţii conform HG 572/2013 cu modificările și completările ulterioare.
Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică

Perioada Iulie 2015 – aprilie 2018
Funcția sau postul ocupat Director

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor specifice Direcției Administrative conform ROF al SGG
Numele şi adresa angajatorului Guvernul României, Secretariatul General al Guvernului, Bucure tiş

Tipul activității sau sectorul de activitate Administraţie publică

Perioada Mai 2014 – Mai 2015
Funcţia sau postul ocupat Director

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanţă implementare proiecte fonduri europene
Numele şi adresa angajatorului SC Stauros Consulting SRL, Bucureşti
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă în managementul de proiect

Perioada August 2012 – Martie 2014
Funcţia sau postul ocupat Manager proiect

Activităţi şi responsabilităţi principale Management de proiect în cadrul proiectului finanţat din Fonduri Europene  „Doctoratul în  științe  
fundamentale – Începutul unei cariere de vârf în cercetare” POSDRU/107/1.5/S/82514

Numele şi adresa angajatorului Institutul de matematică „Simion Stoilow” al Academiei Romane, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management

                                                 Perioada Ianuarie 2009 – Ianuarie 2013
Funcţia sau postul ocupat Membru in Consiliul de Administraţie, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului

Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuţii conform HG nr.60/2005 cu modificările şi completările ulterioare
Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă – Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie

Perioada Martie 2009 – Martie 2013
Funcţia sau postul ocupat Membru  Comisie/  Decizie  Prim-ministru  nr.303/2009,  reprezentant  al  Secretariatului  General  al 

Guvernului
Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuţii conform HG nr.882/2006

Numele şi adresa angajatorului Comisia Naţională de Autoevaluare Schengen, Ministerul Administraţiei şi Internelor
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică centrală – monitorizare, evaluare

Perioada Iunie 2010 – iunie 2012
Funcţia sau postul ocupat Membru  Comisia  de  audiere  a  sportivilor  şi  a  personalului  asistent  al  sportivilor  care  au  

încălcat reglementările anti-doping, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului
Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuţii conform art. 33 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport,  

republicată şi  Ordinului  Presedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 46/12.05.2009, publicat în 
M.O. al României, Partea I, nr. 339/21.05.2009

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională Anti-Doping, Guvernul Romaniei
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică centrală

Perioada Octombrie 2009 – Februarie 2012
Funcţia sau postul ocupat Membru al Organului Colegial de Conducere al CONAS, reprezentant al Secretariatului General al 

Guvernului
Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuţii conform HG nr.1.148/2008 cu modificările şi completările ulterioare

Numele şi adresa angajatorului Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, Guvernul Romaniei
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică centrală

Perioada Septembrie 2010 – Martie 2013
Funcţia sau postul ocupat Director

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare Direc ie IT ţ şi Coordonare activitate Cabinet Secretar General al Guvernului (pâna în 
luna noiembrie 2011)
Manager proiect – în cadrul proiectului finanţat din Fonduri Europene „Centrul virtual de instruire  
a personalului” – SMIS 23558 (februarie 2012 – martie 2013)

Numele şi adresa angajatorului Guvernul României, Secretariatul General, Bucure tiş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică centrală

Perioada Ianuarie 2009 – august 2010
Funcţia sau postul ocupat Director Cabinet

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate Cabinet Secretar General al Guvernului
Numele şi adresa angajatorului Guvernul României, Secretariatul General, Bucureşti
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică centrală

Perioada Iunie 2008 – ianuarie 2009
Funcţia sau postul ocupat Director executiv

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activităţi recrutare şi plasare forţă de muncă
Numele şi adresa angajatorului SC TCT Migration Consulting SRL

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Recrutare şi plasare forţă de muncă şi consultanţă în domeniu

Perioada Noiembrie 2007 – mai 2008
Funcţia sau postul ocupat Inspector asistent

Activităţi şi responsabilităţi principale Aplicare Regulament CEE lucrători migranţi
Numele şi adresa angajatorului Casa Națională de Pensii, București

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică centrală

Perioada Iunie 2007 – octombrie 2007
Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate

Activităţi şi responsabilităţi principale Punere în aplicare Acord Bilateral între România şi Regatul Spaniei în domeniul migraţiei forţei de 
muncă, coordonare activităţi recrutare şi plasare forţă de muncă în strainătate.

Numele şi adresa angajatorului Agen ia Na ional  pentru Ocuparea Forț ț ă ței de Muncă, București
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică

Perioada Iunie 2005 – iunie 2007
Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate

Activităţi şi responsabilităţi principale Punere în aplicare Acord Bilateral între România şi Regatul Spaniei în domeniul migraţiei forţei de 
muncă, coordonare activităţi recrutare şi plasare forţă de muncă ăn străinătate

Numele şi adresa angajatorului Oficiul pentru Migra ia Forţ ţei de Muncă, București 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică

Perioada Iulie 2004 – decembrie 2004
Funcţia sau postul ocupat Director comercial

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate restaurant
Numele şi adresa angajatorului SC Scorilo Grup SRL

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Alimentaţie publică

Educaţie şi formare

Perioada Septembrie 2011 – februarie 2014
Calificarea / diploma obţinută Specializarea: Diplomaţie şi Politică externă în Relaţiile Internaţionale

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaționale şi 
Studii Europene

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Studii postuniversitare - Master

Perioada Septembrie 2008 – iunie 2012
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite
Drept

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Drept, Universitatea Bioterra din Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Studii universitare de lungă durată
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Perioada Septembrie 2006 – martie 2009
Calificarea / diploma obţinută Specializarea: Libertatea de mişcare a persoanelor în Europa

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Studii postuniversitare - Master

Perioada Septembrie 2000 – februarie 2006
Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Specializarea, Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor alimentare

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Politehnică” din Bucureşti, Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Studii universitare de lungă durată

Perioada Septembrie 1996 – iunie 2000
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Profil matematică – fizică

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Studii medii

Cursuri de scurtă durată

Perioada Februarie 2014
Calificarea / diploma obţinută Manager al sistemelor de management al calităţii

Numele și tipul instituției de 
învăţământ / furnizorului de formare

Asociaţia Centrul de Resurse Umane CREST, Satu Mare

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Cursuri de perfecţionare

Perioada Aprilie – Octombrie 2011
Calificarea / diploma obţinută Program de perfecționare în domeniul relaţiilor internaționale

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Drept; Relatii economice internaţionale; Relaţii internaţionale, protocol şi ceremonial; Tehnici de
soluționare a conflictelor; Comunicare; Studii de securitate; Uniunea Europeană; Studii regionale; 
Politica externă a României.

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Institutul Diplomatic Roman, Ministerul Afacerilor Externe

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Cursuri formare profesională

Perioada Aprilie 2011
Calificarea / diploma obţinută Manager proiect

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului, Planificarea 
activităţilor si jaloanelor proiectului, gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale, 
Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect, managementul riscurilor, Managementul echipei de 
proiect, etc
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

SC Crest SRL

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Studii superioare de scurtă durată - specializare

Perioada Noiembrie 2010
Calificarea / diploma obţinută Securitate şi Bună Guvernare

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Politici şi strategii de securitate, Geopolitică si geostrategie, Teoria relaţiilor internaţionale

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Colegiul National de Apărare, Universitatea Naţionala de Apărare „Carol I”, M.Ap.N.

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Curs postuniversitar de perfecţionare

Perioada Iulie – noiembrie 2010
Calificarea / diploma obţinută Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare 

categoriei Înalților Funcționari Publici, anul de studiu 2010
Numele și  tipul instituției de învăţământ 

/ furnizorului de formare
Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, Ministerul Administraţiei şi Internelor

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Cursuri postuniversitare de perfecţionare

Perioada August 2010
Calificarea / diploma obţinută Evaluator

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Program evaluare a spitalelor

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, Guvernul României

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Curs specializare

Perioada Iunie – noiembrie 2009
Calificarea / diploma obţinută Formator

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la formare, Aplicarea 
metodelor şi tehnicilor speciale de formare, Proiectarea programelor de formare, Organizarea 
programelor şi a strategiilor de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi 
formării

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Asociaţia Euroeducaţie, Bucureşti, sector 3

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Curs postuniversitar de specializare

Perioada Octombrie – noiembrie 2009
Calificarea / diploma obţinută Evaluator de competenţe profesionale

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Planificarea  şi  organizarea  evaluării,  Înregistrarea  şi  raportarea  rezultatelor  evaluării,  Efectuarea 
evaluării,  Elaborarea  instrumentelor  de  evaluare,  Analiza  informaţiilor  şi  luarea  deciziilor  privind 
competenţa, Verificarea internă a proceselor de evaluare, Verificarea externă a proceselor de evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Asociaţia Euroeducaţie, Bucureşti, Sector 3

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Curs postuniversitar de specializare
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Perioada Octombrie – noiembrie 2009
Calificarea / diploma obţinută Auditor în domeniul calităţii

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Comunicarea specifică activităţii  de audit, Analiza şi  aprecierea conformităţii  şi  eficacităţii  sistemului  
calităţii,  Conducerea auditului,  Întocmirea documentelor specifice de audit,  Planificarea activităţii  de 
audit

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Asociaţia Euroeducaţie, Bucureşti, Sector 3

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Curs postuniversitar de specializare

Perioada Martie 2009
Calificarea / diploma obţinută Managementul informaţiilor clasificate

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Guvernul României

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Curs postuniversitar de perfecţionare

Perioada Septembrie 2006
Calificarea / diploma obţinută Procesul de Descentralizare a Administraţiei Publice Române - prezent şi perspective

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Institutul Naţional de Administraţie

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Program de perfecţionare

Perioada Ianuarie 2006
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Curs Migraţie Forţă de Muncă în baza Acordului şi a Înţelegerii bilaterale între România şi Republica 
Federală Germania (bazat pe schimb de experienţă)

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Centrală de Mediere a Forţei de Muncă de la Bonn, R.F.Germania

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Program de perfecţionare

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba(i) maternă(e) Limba română

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

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba
                                                  Engleza C2 C2 B2 B2 B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului

Utilizare calculator : MS Office, OS –X

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere Permis Categoria B, Certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement, Clasa C, D.
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