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INFORMAŢII PERSONALE COŞA  Maricica - Luminiţa  
 

 

Alecu Russo nr. 27, 600177, Bacău, România  

 0732515050     0744894550        

 marcicosa76@yahoo.com  

Sexul Feminin| Data naşterii 24/11/1976 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ 
 

Decembrie 2019 - prezent Subprefect judeţul Bacău 
Instituţia Prefectului judeţul Bacău 
Administraţie Publică 
- asigurarea conducerii operative a instituţiei prefectului, cu excepţia 
cancelariei prefectului; 
- elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a 
instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului; 
- asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind 
înfiinţarea şi organizarea oficiilor prefecturale şi transmiterea acestuia 
către Ministerul Afacerilor Interne; 
- asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor 
prefectului cu caracter individual; 
- primirea, distribuirea corespondenţei şi urmărirea rezolvării acesteia 
în termenul legal; 
- elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor 
normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului; 
- asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ 
către Ministerul Afacerilor Interne, precum şi publicarea în monitorul 
oficial al judeţului ori al municipiului Bucureşti, după caz; 
-  îndrumarea metodologică a secretarilor unităţilor administrative -
teritoriale şi ai subdiviziunilor administrative - teritoriale ale 
municipiilor, cu excepţia secretarului general al judeţului, respectiv al 
municipiului Bucureşti; 
-  gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către 
prefect cu privire larealizarea sarcinilor rezultate din actele normative 
în vigoare; 
-  stabilirea şi urmărirea modului de realizare a fluxului de informare 
documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului; 
- înaintarea către prefect de propuneri cu privire la organizarea şi  
desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, 
primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor; 
- acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale 
privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, 
înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea; 
- verificarea documentaţiei şi aplicarea apostilei pe actele oficiale  
administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să 
producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu 
privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, 
adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, 
cu modificările ulterioare; 
- aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva 
instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate 
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ca secrete de stat sau de serviciu; 
- asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de 
secretar al comisiei judeţene; 
- exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor 
normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a 
comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi. 
- contrasemnează ordinele prefectului. 
 

 

Aprilie 2017- Septembrie 2019        

 

 
 

                                    

 

 

 

 
 

                                  

 

 

 

 
       iulie  2010- aprilie 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Mai 2011-iunie 2012  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Octombrie 2012-aprilie 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Prefect judeţul Bacău 
Instituţia Prefectului judeţul Bacău 
Administraţie Publică 
Asigurarea legăturii operative dintre miniştrii şi conducătorii serviciilor 
publice deconcentrate din subordinea acestora 
Verificarea legalităţii actelor emise de către autorităţile publice locale 
Verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor 
publice deconcentrate 
Conducerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în calitate de 
Preşedinte 
Atribuţii conform HG nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 
nr. 340 / 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. 
 
 
Director executiv adjunct 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău 
Administraţie publică 
Coordonarea în scopul 
reglementării,înfiinţării,organizării,finanţării,exploatării,monitorizării şi 
gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe 
raza de competenţă a UAT-urilor 
Monitorizarea derulării proiectelor de investiţii 
Medierea conflictelor dintre operator şi utilizatori 
 
 
Vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Bacău 
Consiliul Judeţean Bacău 
Administraţie publică 
Coordonarea Direcţiei resurse umane,management,informatizare 
Coordonarea Direcţiei Integrare Europeană 
Coordonarea Unităţii Implementare Proiecte 
Coordonarea Direcţiei Tehnic-Invetiţii şi Lucrări Publice 
Coordonarea Serviciului Public de Protecţie a Plantelor Bacău 
 
 
Preşedinte Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău 
Consiliul Judeţean Bacău 
Administraţie Publică 
Convocarea şi conducerea şedinţelor plenului 
Coordonarea activităţii comisiilor de lucru 
Coordonarea activităţii secretariatului executiv 
Prezentarea trimestrial, în şedinţele Consiliului judeţean a unor informări 
asupra eficienţei serviciului poliţienesc 
Coordonarea elaborării raportului anual asupra activităţii poliţiei. 
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2001-2006     

 

 
 

 

                     

                     2006-2012       

 

 
 

 

 

 

                     2012-2017 

 

 

 

 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

                    2011 

 
 

                          

 

 

 

 
 

 

                         2007  

 

 

 
 

 

 

                           2006 

 

 
 

 

                            2000 

 

 

 

COMPETENŢE PERSONALE 

 
Consilier  
MEMRB ROMÂNIA 
Market research 
Culegerea de  informaţii despre vânzările retail pentru diverse categorii de 
produse de consum comercializate în lanţurile de retail 

 
Consilier 
SYNOVATE RESEARCH ROMÂNIA 
Market research 
Culegerea de  informaţii despre vânzările retail pentru diverse categorii de 
produse de consum comercializate în lanţurile de retail 
 
 
Supervizor Regional 
IPSOS Research 

Market research 
Culegerea de  informaţii despre vânzările retail pentru diverse categorii de 
produse de consum comercializate în lanţurile de retail 
 
 

 
 
Certificat de Absolvire 
Înalt funcţionar public 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Managementul resurselor umane în administraţia publică,Administraţia 
publică modernă şi eficientă,Comunicare şi imagine publică,,Administraţia 
publică în contextul integrării în UE,Management strategic şi politici 
publice,Management public şi abilităţi manageriale,Management de proiect 
şi fonduri structurale,Management financiar şi bugetar. 
 
Master 
Universitatea tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Centrul regional de Instruire în Administrarea Afacerilor Publice şi Private 
(CRIAP2) 
Management şi Legislaţie în Industrie, Administraţie şi Servicii 
 
Master 
Universitatea Vasile Alecsandri Bacău 
Facultatea de Ştiinţe Economice 
Strategii de Marketing şi comunicare în afaceri 
 
Licenţă 
Universitatea Vasile Alecsandri  din Bacău 
Profilul - Inginerie managerială şi tehnologică 
Specializarea - tehnologia construcţiilor de maşini 
 

 
 

Limba maternă Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză B2 B2 B2 A2 A2 
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              Competenţe şi abilităţi sociale 

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

Cooperare, relaţionare în grup, managementul emoţiilor (autocontrol), tehnică 
de prezentare în public, simţ de acceptare / management /adaptare  la diferite 
situaţii. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Bun organizator, coordonator şi formator de echipe de lucru 
Management de proiect,spirit organizatoric ,simţ de 
acceptare/management/adaptare  la diferite situaţii,management situaţii de 
criză,competenţe şi aptitudini obţinute prin participarea la traininguri si 
seminarii şi la locul de muncă,capacitate de implementare,capacitatea de a 
rezolva eficient problemele, capacitatea de asumare a 
responsabilitatilor,capacitate de autoperfectionare si de valorificare a 
experientei dobandite, capacitate de analiza si sinteza,spirit de 
initiativă,creativitate, capacitate de a lucra independent, capacitate de 
planificare si de a actiona strategic,competenta in gestionarea resurselor 
alocate. 
 
 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 
Competenţă digitală 

 
PROCESAREA INFORMAŢIEI 

UTILIZATOR 
INDEPENDENT   

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 

Rezolvar
ea de 

problem
e 

 Niveluri: Utilizator 
elementar  -  Utilizator 
independent  -  Utilizator 
experimentat  

 

utilizator 
independent   

util izator 
independent   

util izator  

elementar   

utilizator  

elementar   

  

Alte competenţe  

 

Permis de conducere 

Perseverenţă, precizie, corectitudine, autoanaliză 
 
Categoria B 


