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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

INFORMAŢII PERSONALE 
 

__________________________________________________________________ 

Nume / Prenume CORMOS ELENA-CRISTINA 

Adresă(e) Târgu Mureș, jud. Mureș, ROMÂNIA 

Telefon(oane)   0265 261 261 int. 29024 
  0745 028 354 

  

Fax(uri)   0265 260 380 

E-mail(uri)   cormoscristina@prefecturamures.ro 
  secretargeneral@prefecturamures.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 6 martie 1974 

Sex feminin 

  

  

  

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ 

 

01.10.2021 – prezent 
 
 
 
 
 

 01.02.2020 – 30.09.2021 
 
 

 
 

01.05.2015 – 31.01.2020 
 
 
 

 
 
 

15.12.2000 - 30.04.2015 

 
 

 
 

1998-1999 

________________________________________________________________ 

 

  secretar general 

  Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş  

   

 

  consilier 

  Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş  

  Corpul de control al prefectului (detaşare) 
 

consilier juridic 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice  Brașov  

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş 

Serviciul Juridic 

 

  consilier juridic 

  Instituția Prefectului -  Județul Mureș 
Serviciul pentru verificarea legalităţii a actelor normative şi contencios administrativ 

    
   cadru didactic              

Grup Școlar Economic Administrativ și de Servicii Mureș 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

2007-2008    
 
  
          
       

1993-1997 
 
 
 

 
1988-1992 

 
 
   Universitatea “Petru Maior” Târgu Mureș 
   Facultate de Științe   Economice, Juridice și Administrative 

 Diplomă de master in Managementul Administrației Publice 

 

Universitatea din Oradea 

Facultatea de Științe Juridice 
  Licențiat în  științe juridice – drept 

 
 
Grup Școlar Economic Administrativ și de Servicii 
                      

 
Aptitudini şi competenţe 
personale-perfecționare 

profesională 
 
 

 2014 

 2014 

 
 

 2014 
 2013 
 2011 
 2011 

 
2006 

 2003 
 2002 

 
   
 
 
 
 
  MMFPSPV – Curs de inițiere - Formator   
  A.N.F.P. – Curs de perfecționare – “Managementul stresului și sănătatea  
                                                                         Ocupațională” 
  A.N.F.P. – Curs de perfecționare – “Management public modern” 
  SOBIS - Curs de managementul electronic al documentelor 
  MMFEȘ/MECT – Curs de specializare – “Manager Resurse Umane”  
  A.N.I –Seminarii privind „Consolidarea capacitatii ANI” 
                                                     „Cresterea responsabilitatii in Administr. Publica” 
   ECDL – Certificat ECDL Complet 
   I.N.A - Curs de perfecționare -„Actul administrativ” 
   M.E.C/M.A.I. - Curs de formare – „Fond funciar-Atribuții ale autorității 
                                                                   Administrației publice locale” 
    

  

Limba(i) maternă(e) română 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

   mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

 Certificat ECDL Complet-Permis European de conducere a computerului COMPLET 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

 
 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă 

 
 

 Cunoştinţe aprofundate în ceea ce priveşte verificarea legalităţii actelor 
administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, în 
contextul prevederilor OUG 57/2019, capacitatea de a efectua propuneri cu 
privire la măsuri de intrare în legalitate  

 Competenţe în ceea ce priveşte instrumentarea dosarelor de instanţă şi 
reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în vederea apărării instituţiei 
publice în cadrul căreia îmi desfăşor activitatea 

 Capacitatea de a întocmi studii/rapoarte cu privire la aplicarea actelor 
normative în vigoare 

 Abilităţi de îndrumare şi control privind respectarea legalităţii în teritoriu 

 Abilitatea de a întocmi în termene legale lucrările repartizate 

 Capacitatea de analiză, sinteză şi formulare de propuneri cu privire la cererile 
formulate de persoane fizice, privind aplicarea actelor cu caracter reparatoriu 

 
 

Alte aptitudini şi 
Competenţe  

 Formator în cadrul unor programe de formare şi perfecţionare  

 Public Speaking – abilităţi de comunicare 

 Capacitate de muncă şi de motivare a echipei 

 Spirit organizatoric 

 Capacitate de analiză şi sinteză, muncă în condiţii de stres şi termene limită 

 Persoană echilibrată şi comunicativă 
  
 

Permis(e) de conducere      Categoria B 

  

 


