
COSMIN OLTEANU
Consilier - Consiliul Consultativ pe Probleme Administrative al Primăriei Bacău

20 ani din București, necasatorit

Date contact

Email: olteanucosmin112@outlook.com Tel: +40745686833

Adresa: 2 Zambilelor, ap. bl. L2, sc. 2, fl. 3, ap. 62

Despre mine

COSMIN OLTEANU este in prezent presedintele Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN, CUI 43093143, activist civic,

antreprenor si fost consilier parlamentar la Deputat Florin Manole, Circumscriptia 42 Bucuresti, persoana implicata in reforma

sociala si culturala a societatii romanesti.

Experienta profesionala

Experienta pe

departamente

Vanzari: 6 luni

Grafica / Webdesign / DTP: 2 ani

Educatie / Training / Arte: 1 an si 1 luna

Administrativ / Logistica: 3 ani si 2 luni

IT Software: 7 luni

Management: 1 an si 1 luna

Jurnalism / Editorial: 3 ani si 4 luni

Nov 2020 - prezent Consilier - Consiliul Consultativ pe Probleme Administrative al Primăriei Bacău
5 luni Bacau | Administrativ / Logistica | Administratie / Sector Public

In cadrul postului am dezvoltat alături de colegii mei o serie de strategii și politici prin care sa putem
îmbunătăţi viaţa comunităţii și a urbei, cât și dezbătut și iniţiat diverse proiect cu impact local pentru
comunitatea băcăuană.

Abilitati si competente dobandite: 
politici publice, politici sociale, strategii de dezvoltare urbana, Administraţie, politici locale

Sep 2020 - prezent Manager IT - VEGAN SMART SRL
7 luni Constanta | IT Software | Comert / Retail

Locul de munca a presupus o serie de activităţi de creare conţinut multimedia pe platforme web, mentenanţa
și securizarea acestora, cât și crearea de design personalizat pentru clienţii acestor platforme.

Abilitati si competente dobandite: 
Project management, Management, management proiect, Team leadership, Sales Management, Team
Management, Managementul echipei, CRM customer relationship management, managementul timpului
prioritatilor

Salariul net: 2000 RON

Ian 2020 - prezent Editorialist - Redactia ROPAGANISM
1 an si 3 luni Baia Mare | Jurnalism / Editorial | Publicitate / Marketing / PR

Jurnalismul este una din pasiunile, dar și profesiile in care am fost implicat. In cadrul redacţiei am redactat o
serie de articole de presa, dar și căutat subiecte ce prin impactul lor sunt de natura sa afecteze viaţa
comunităţii și a societăţii, fapt pentru care ele trebuiesc mediatizate.
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Abilitati si competente dobandite: 
engleza, jurnalism online, experienta in jurnalism, comunicare relationare, Microsoft Outlook, redactarea
articolelor jurnalistice

Aug 2019 - Ian 2020 Agent de Vanzari - Telekom
6 luni Baia Mare | Vanzari | Media / Internet

Plasarea de servicii adaptate clienţilor PF existenţi ai Telekom sau a competiţiei prin analizarea nevoilor lor,
posibilităţilor financiare și locative și găsirea celor mai bune oferte in scopul vânzării, cât și al creșterii gradului
de satisfacţie a consumatorului final. Pachetele de internet, televiziune și mobil (TKRM) au reprezentat
principalele oferte ale perioadei când am lucrat in cadrul companiei.

Abilitati si competente dobandite: 
Vanzare, comunicare relationare, negociere vanzare, vanzare negociere contracte, vanzari produse servicii,
publicitate promovare marketing, tehnici negociere vanzare, atestat informatica obtinut terminarea liceului

Salariul net: 1800 RON

Iun 2018 - Iun 2019 Administrator - PATRUVIA NEW CONCEPT SRL
1 an si 1 luna Pitesti | Management | Comert / Retail

Administrarea afacerii preluate de către noul acţionariat intr-o perioada dificila financiar pentru companie a
reprezentat un challange pentru mine, pe care ca administrator l-am avut de depășit și am reușit sa o fac. In
plus am dezvoltat o serie de reforme prin digitalizarea principalelor procese administrative, birocratice și
contabile ale firmei, cât și îmbunătăţit dialogul cu salariaţii companiei.

Abilitati si competente dobandite: 
Contabilitate primara, administrarea afacerii, gestionarea relatiilor furnizorii clientii, microsoft windows 8 7 vista
xp

Salariul net: 2000 RON

Nov 2018 - Mar 2019 Consilier parlamentar onorific - Camera Deputatilor
5 luni Bucuresti | Administrativ / Logistica | Administratie / Sector Public

Analiza diverselor nevoi societale și a eventualelor lipse legislative in materie, cât și dezvoltarea unor grupuri
de lucru specializate si coordonarea lor spre definitivarea unui cadru normativ adaptat nevoilor societale
identificate in sensul îmbunătăţirii pachetelor legislative existente sau nu. Proiectele privind combaterea
traficului de persoane, parteneriatul civil, proiectul priviind criptomonedele, cât si proiectul de lege priviind
bullyingul si cyberbullyingul au reprezentat doar câteva din proiectele la care am lucrat.

Abilitati si competente dobandite: 
Internet, Legislatie, Negociere, Redactare documente, lucru echipa, comunicare relationare, Microsoft
Outlook, organizatorice, microsoft word excel, proiecte de legi

Ian 2018 - Feb 2019 Responsabil de PR si Marketing - Pentasquad
1 an si 2 luni Bacau | Administrativ / Logistica | Administratie / Sector Public

Generarea de strategii de marketing adaptate nevoilor clienţilor in scopul aducerii de noi clienţi și a
îmbunătăţirii fidelităţii clienţilor existenţi, atât in ceea ce privește limbajul agenţilor de vânzări, cât și in ceea ce
privește comunicarea prin intermediul platformei web dedicate și a site-urilor sociale.

Abilitati si competente dobandite: 
Adobe Photoshop, Social Media, Marketing online, Google Analytics, Marketing, Facebook Ads, Social Media
Marketing, facebook pages, publicitate promovare, publicitate promovare marketing

Salariul net: 2000 RON

Apr 2018 - Ian 2019 Jurnalist - POV21
10 luni Bacau | Jurnalism / Editorial | Media / Internet

In cadrul POV21 am dezvoltat o serie de articole prin care am identificat probleme studenţilor sau a
comunităţii in ansamblu și am încercat sa găsesc soluţii jurnalistice prin mediatizarea lor.

Abilitati si competente dobandite: 
Adobe Photoshop, Wordpress, Editare video, Adobe Audition, Redactare, Jurnalism, scriere articole,
redactarea articolelor jurnalistice, editare audio video

Ian 2017 - Nov 2018 Jurnalist - BlastingNews
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1 an si 11 luni STRAINATATE | Jurnalism / Editorial | Media / Internet

Deschiderea internaţională a mea către jurnalism mi-a permis sa cunosc o noua dimensiune a carierei
jurnalistice și totodata sa observ felul in care aceasta poate fi valorificata in schimbarea unor chestiuni in
societatea românească, dar și viziunea europeană.

Abilitati si competente dobandite: 
Adobe Photoshop, Microsoft Office, Wordpress, Editare video, Adobe Premiere Pro, Adobe Audition,
Redactare, Jurnalism, scriere articole, press releases, proven ability to work well under pressure, press
monitoring, redactarea articolelor jurnalistice, editare audio video

Iun 2016 - Apr 2018 Președinte - Asociatia THE NEW PAGAN DAWN
1 an si 11 luni Bacau | Administrativ / Logistica | Administratie / Sector Public

La nivelul Asociaţiei THE NEW PAGAN DAWN, structura pe care am fondat-o alături de alţi 4 oameni am
reușit sa ne nisam pe nevoile neacoperite de către statul roman sau mediul privat și anume nevoile comunităţii
politeiste, comunitate ce zilnic se confrunta cu fenomenul de bullying și cel al excluziunii sociale.

Abilitati si competente dobandite: 
Leadership, Team work, Team Management, Time management, experienta in domeniul ong-urilor, voluntariat
ong-uri

Nov 2017 - Feb 2018 Secretar General - Sucursala CTI Bacău
4 luni Bacau | Administrativ / Logistica | Prestari servicii

Tinerii institutionalizaţi reprezintă încă o categorie socială greu încercată in România și care nu e vizibila, lucru
ce m-a motivat ca parte a acestei categorii sa ofer o vizibilitate și o reprezentare adecvată acesteia și sa
încerc sa îmbunătăţesc viaţa ei in ansamblu prin diverse sesiuni de întâlniri cu autorităţile publice in materie
de protecţia copilului, prin organizarea de activităţi specifice cum au fost cele de educaţie financiară sau cele
de educaţie sexuală și combaterea transmiterii bolilor venerice.

Abilitati si competente dobandite: 
Secretariat, utilizarea echipamentelor birotice si a softurilor specifice in activitatea de secretariat, Gestionarea
conflictelor, activitati de secretariat, lucru echipa, comunicare relationare, relatii cu clientii si lucrul cu publicul,
organizatorice, Comunicare negociere, capacitate planificare organizare coordonare, rezistenta stres prelungit

Ian 2017 - Feb 2018 Reprezentant Regional - Asociaţia Elevilor din Bacău
1 an si 2 luni Bacau | Educatie / Training / Arte | Educatie / Training

Ca urmare a activării in cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor Bacau am adus experienţa formată acolo in
mediul privat și am încercat sa îmbunătăţesc reprezentarea judeţeana a elevilor dim Bacau, cât și sa fii
intermediarul dialogului din profesor și elev, școala și beneficiar educational, respectiv părinte, prin rezolvarea
conflictelor ivite și găsirea unor soluţii adecvate de rezolvare a principalelor probleme.

Abilitati si competente dobandite: 
Time management, Managementul echipei, comunicare relationare, Comunicare foarte
buna.Sociabil.Conlucrare in echipa.Aptitudini de
coordonare.Experienta.Seriozitate.Punctualitate.Auto-organizare.Initiativa personala.Disponibilitate.,
Comunicare negociere

Sep 2015 - Aug 2017 Designer Web - Asociaţia Clubul Expresia Ideii
2 ani Onesti | Grafica / Webdesign / DTP | IT / Telecom

In cadrul Asociaţiei Expresia Ideii mi-am făcut debutul in ceea ce privește activitatea de creare și design a
site-urilor web pe platforma de WordPress și am lucrat la generarea unor pagini adaptate nevoilor organizaţiei.

Abilitati si competente dobandite: 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Wordpress, operare
calculator nivel avansat.navigare internet avansat.cunostiinte operare microsoft office, web design, HTML
CSS

Nov 2016 - Feb 2017 Vicepreședinte - Consiliul Judeţean al Elevilor Bacău
4 luni Bacau | Administrativ / Logistica | Educatie / Training

In cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor Bacau am lucrat in funcţia de conducere a acestei structuri a
Ministerului Educaţiei Naţionale și am reușit sa facem o analiza a mediului instituţional școlar la nivelul
judeţului Bacau, cât și sa lucram la identificarea și rezolvarea abuzurilor instituţionale făcute asupra elevilor
sau a lipsei de viziune, ori chiar facilitaţi acordate de unităţile de învăţământ elevilor in procesul
instructiv-educativ.
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Abilitati si competente dobandite: 
Adobe Photoshop, Team leadership, teambuilding, operare calculator nivel avansat.navigare internet
avansat.cunostiinte operare microsoft office, leadership                                                                                       
     -spirit de echipa                                                                                -comunicare excelenta

Educatie

2020 - prezent Facultate - Universitatea București
Facultatea de Teologie Româno-catolică - Studii Religioase | București

In cadrul programului de studii religioase cercetez mediul religios in context istoric, dogmatic, cultural,
lingvistic, teologic si cunosc impactul social al religiei la nivel societal si totodata antropologic.

2015 - prezent Liceu / Școală profesională - Liceul cu Program Sportiv
Antrenor Fotbal | Bacău

Sportul este nu doar o știinţă in ceea ce privește motricitatea noastră, cât și o metoda de divertisment,
regăsire și îmbunătăţire a sănătăţii omului.

2021 - 2021 MBA - International Business Management Institute
Basics of Project Management | Berlin, Germania

2019 - 2020 Facultate - Facultatea de Litere, Departamentul de Teologie Ortodoca a Universităţii

Tehnice din Cluj Napoca
Teologie Ortodoxa Pastorala | Baia Mare

Teologia bizantina a schimbat societăţile din estul Europei și vestul asiatic prin împregnarea unor valori etice
și teologice asupra societăţii, lucru ce trebuie studiat și cunoscut pentru a putea porni sănătos pe drumul
dezvoltării umane.

2014 - 2016 Facultate - Universal Life Church
Teologie Comparativă | Sacramento, CA, Statele Unite ale Americii

Mediul universitar internaţional îţi oferă o perspectiva noua asupra Teologiei comparative și a istoriei
fenomenului religios in lume prin cercetarea dimensiunii religioase și găsirea principalelor fire istorice și
culturale ce le-au creat și dezvoltat pe parcursul timpului.

Abilitati

Abilitati generale

abilitati lingvistice, Competente digitale, Perfectionism, Adaptabilitate, Capacitate de invatare rapida

Abilitati dobandite la locurile de munca

Adobe Photoshop, Team leadership, teambuilding, operare calculator nivel avansat.navigare internet avansat.cunostiinte

operare microsoft office, leadership                                                                                             -spirit de echipa                           

                                                    -comunicare excelenta, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Dreamweaver, Adobe

Flash, Wordpress, web design, HTML CSS, Time management, Managementul echipei, comunicare relationare, Comunicare

foarte buna.Sociabil.Conlucrare in echipa.Aptitudini de

coordonare.Experienta.Seriozitate.Punctualitate.Auto-organizare.Initiativa personala.Disponibilitate., Comunicare negociere,

Secretariat, utilizarea echipamentelor birotice si a softurilor specifice in activitatea de secretariat, Gestionarea conflictelor,

activitati de secretariat, lucru echipa, relatii cu clientii si lucrul cu publicul, organizatorice, capacitate planificare organizare

coordonare, rezistenta stres prelungit, Leadership, Team work, Team Management, experienta in domeniul ong-urilor,

voluntariat ong-uri, Microsoft Office, Editare video, Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Redactare, Jurnalism, scriere

articole, press releases, proven ability to work well under pressure, press monitoring, redactarea articolelor jurnalistice, editare

audio video, Internet, Legislatie, Negociere, Redactare documente, Microsoft Outlook, microsoft word excel, proiecte de legi,

Contabilitate primara, administrarea afacerii, gestionarea relatiilor furnizorii clientii, microsoft windows 8 7 vista xp, Vanzare,

negociere vanzare, vanzare negociere contracte, vanzari produse servicii, publicitate promovare marketing, tehnici negociere
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vanzare, atestat informatica obtinut terminarea liceului, Social Media, Marketing online, Google Analytics, Marketing,

Facebook Ads, Social Media Marketing, facebook pages, publicitate promovare, engleza, jurnalism online, experienta in

jurnalism, Project management, Management, management proiect, Sales Management, CRM customer relationship

management, managementul timpului prioritatilor, politici publice, politici sociale, strategii de dezvoltare urbana, Administraţie,

politici locale

Limbi straine

Engleză - Avansat, Franceză - Mediu, Ebraică - Mediu

Alte informatii

Voluntariat

Diplomă de merit pentru activităţile de voluntariat cultural

perioada Dec 2017 - Dec 2017

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Voluntariatului am primit la Centrul Cultural UNESCO: Nicolae Bălcescu, București diploma de merit pentru
activităţile de voluntaria din partea Asociaţiei Connections România.

Certificari

Premiul Special pentru Antreprenoriat

perioada Nov 2017 - Nov 2017

Am obţinut premiul prin care mi se recunoaște calitatea de antreprenor, la planul de bussines SC PENTAMALL SRL. Activitatea a fost
organizată de Centrul European pentru Strategii Durabile Bacău, în parteneriat cu Barrier, Federaţia de Tineret Bacău, Direcţia Judeţeană de
Sport și Tineret și Primăria Municipiului Bacău.

Certificatul Ruhr Games 2017

perioada Iun 2017 - Iun 2017

Am participat în localităţile germane: Hamm, Hager și Dortmund la sesiunile de workshop:
1. Sport in Development: The Potential of Sport to Make the World a Better Place
2. Corruption in sports - Good Governance
3. Anti-discrimination Politics
4. Brexit, terrorism, military coup - what is happening in Europe?

La aceste cursuri mi-am perfecţionat abilităţile lingvistice de vorbire și scriere în limba engleză, cât și format profesional și politic prin sesiunile
de workshop. 
Am fost delegat de Federaţia de Tineret să particip la această activitate internaţională, denumită Ruhr Games, ediţia 2017, împreună cu alţi
tineri și profesori universitari din peste 15 ţări.

Traininguri

Când tinerii știu ce vor, viitorul e de partea lor

perioada Sep 2017 - Oct 2017

Am participat la cursuri de dezvoltare socio-profesională și de perfecţionare în care am învăţat următoarele:
1. Public Speaking
2. Time Management 
3. Personal Branding

Aceste cursuri au fost organizate de Direcţia Judeţeană de Sport și Tineret, AJOFM Bacău, Centrul European de Strategii Durabile și
Federaţia de Tineret Bacău

Proiecte

Proiect Educaţional priviind Combaterea Discriminării în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar din Bacău

perioada Dec 2016 - Ian 2017

Proiectul priviind combaterea discriminării a fost un program dezvoltat alături de Asociatia THE NEW PAGAN DAWN prin care am iniţiat o
cercetare sociologica priviind excluziunea socială a tinerilor, cât și soluţia adecvată combaterii acestui fenomen, evidenţiata prin dezvoltarea
unor cursuri informative și formative la nivelul liceelor și școlilor.
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Hobby-uri

Istoria, IT, Cultură Antică, Marketing

Istoria, IT, Cultură Antică, Marketing
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