
Curriculum vitae 
Europass 

  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Tomoroga Cosmin Laurentiu  
Adresă Str. Turnu Magurele nr. 21, sc.1, bl. A15, et. 3, ap. 14 

Sector 2, Bucuresti, Romania 

Telefon(oane) 0741/074735 

E-mail(uri) cosmin.tomoroga@gmail.com  
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 19 octombrie 1985 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2015 

 Asistent de locații la lungmetrajul “The Crucifixion” – regizor: Xavier Gens 
Asistent de regie la lungmetrajul “Inimi Cicatrizate” – regizor: Radu Jude 

  
Perioada 2014 

 Asistent de producție la lungmetrajul “Aferim!” – regizor: Radu Jude 

 Asistent de producție la lungmetrajul “Miracolul din Tekir” – regizor: 
Ruxandra Zenide 

  

Perioada 2006 - 2014 
Funcţia sau postul ocupat Regizor de emisie si de montaj 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea echipei de operatori. Asigurarea unei bune desfăşurări a 
emisiilor din punct de vedere al încadraturilor şi al montajului. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC PROTV SA, Bd-ul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti 
http://www.protv.ro/  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Televiziune particulara naţională. 

Realizări 2006 - 2014   
Regizor de emisie si montaj la ProTv. Am lucrat la serialele: „Cu un pas 
inainte”, „Arestat la domiciliu”, „Iubire ca in filme”  şi la emisiunile: „În al 
9lea cer”, „Povestiri de noapte”, “Omul care aduce cartea”, ”99”, ”De 

mailto:cosmin.tomoroga@gmail.com
http://www.protv.ro/


suflet”, etc.  

2007-2010  
Transmisiuni sportive (6 camere) pentru Sport.ro 

  

Perioada  2006-2015 

Funcţia sau postul ocupat Regizor artistic, scenarist, editor şi producător 

2015 Regizat si montat videoclipuri pentru “Fundatia Principesa Margareta a 
Romaniei” 
https://www.youtube.com/watch?v=YFprdFOz21o  
https://www.youtube.com/watch?v=cneCkYl5AD0 
https://www.youtube.com/watch?v=Pqp69pK4F6Q 
https://www.youtube.com/watch?v=6bRraXmfiWo   
Regizat, filmat si montat film de prezentare despre reciclare pentru „Let’s 
Do It, Romania!” 
https://www.youtube.com/watch?v=zEUlTMuWOlY  

2014 Regizat, produs si montat - Şah în întuneric - documentar 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUfDONaotDw&list=UUZLLM8QuuCi-
0I9ZsYXiXbA  

Regizat, produs si montat – Gabriela şi tenisul de masă - documentar 
https://www.youtube.com/watch?v=GCOsaeCi31s&list=UUZLLM8QuuCi-
0I9ZsYXiXbA  

Regizat, produs si montat - Întunericul care doboară popicele - document 
https://www.youtube.com/watch?v=QD6hmji85kM&list=UUZLLM8QuuCi-
0I9ZsYXiXbA  

Scris, regizat, montat şi produs filmul de prezentare „Tinerele talente a 
Fundaţiei Principesa Margareta a României ” 
https://www.youtube.com/watch?v=EBg9FRrVzwU&list=UUZLLM8QuuCi-
0I9ZsYXiXbA  

  Regizat și montat videoclip Cadmiel&Cornelius – Hallelujah 
https://www.youtube.com/watch?v=85Kf70EQ_vQ&list=UUZLLM8QuuCi-
0I9ZsYXiXbA 

2013   Scris, regizat, montat şi produs documentarul „Spitalul de jucării” 
https://www.youtube.com/watch?v=LFdXk8i2CTw  

Scris, regizat, montat şi produs filmul de prezentare „Tinerele talente a 
Fundaţiei Principesa Margareta a României ” 
https://www.youtube.com/watch?v=pcY2PjQOKpU  

Regizat videoclip pentru Norzeatic 
http://www.youtube.com/watch?v=kuttzlv9570 
Intâlnirea dintre Let's Do It, România! şi preşedintele Estoniei, Toomas 
Hendrik Ilves 
https://www.youtube.com/watch?v=cNq_ZDXzT_E 

Regizor de montaj, Acasa tv – emisiunea „Reteta de acasa”, „CanCan Tv” 

https://www.youtube.com/watch?v=YFprdFOz21o
https://www.youtube.com/watch?v=cneCkYl5AD0
https://www.youtube.com/watch?v=Pqp69pK4F6Q
https://www.youtube.com/watch?v=6bRraXmfiWo
https://www.youtube.com/watch?v=zEUlTMuWOlY
https://www.youtube.com/watch?v=ZUfDONaotDw&list=UUZLLM8QuuCi-
https://www.youtube.com/watch?v=GCOsaeCi31s&list=UUZLLM8QuuCi-
https://www.youtube.com/watch?v=QD6hmji85kM&list=UUZLLM8QuuCi-
https://www.youtube.com/watch?v=EBg9FRrVzwU&list=UUZLLM8QuuCi-
https://www.youtube.com/watch?v=85Kf70EQ_vQ&list=UUZLLM8QuuCi-
https://www.youtube.com/watch?v=LFdXk8i2CTw
https://www.youtube.com/watch?v=pcY2PjQOKpU
http://www.youtube.com/watch?v=kuttzlv9570
https://www.youtube.com/watch?v=cNq_ZDXzT_E


Regizor de montaj, Pro Tv International – emisiune „De suflet” 
Regizor de emisie, Pro Tv – stiri 07, 13,17, 19, 23 

2012 
  

Scris, regizat, montat şi produs documentarul „Viaţa cu tuberculoza” 
https://www.youtube.com/watch?v=7jTWil_e3UM  

Regizat videoclip pentru Maria Radu  
http://www.youtube.com/watch?v=bY88YBgOEDY 

Film de prezentare Honda Civic 
https://www.youtube.com/watch?v=1FhyHqJdpxs 

Regizor de montaj, Acasa tv – emisiunea „Reteta de acasa” 
Regizor de emisie, Sport.ro si Pro TV la finala Europa League 
Regizor de montaj, Pro Tv International – emisiune „De suflet” 

2011 Scris, regizat, montat şi produs scurtmetrajul „Saptezeci” 
https://www.youtube.com/watch?v=by810owgoM0 

Regizor de montaj, Acasa Tv „La naiba sa povestim”, „Povestiri de noapte”, 
„In al 9-lea cer” 
Regizor de emisie, Sport.Ro, transmisie fotbal Liga II 
Regizor de emisie, Pro Tv – stiri 07, 13,17, 19, 23 
Regizor de emisie, MTV – Matinal 

  2010 Regizat videoclip pentru Praetor 
http://www.youtube.com/watch?v=N6cyGACd6uY 

Regizor de montaj, Pro Tv – serial „Arestat la domiciliu” 
Regizor de montaj, Acasa Tv – emisiune „Scrisoare pentru tine” 
Regizor de emisie, Sport.Ro, transmisie fotbal Liga II 
Regizor de emisie, Pro Tv – stiri 07, 13,17, 19, 23 

2008 Scris, regizat si produs scurtmetrajul „Dreptul la viata” 
https://www.youtube.com/watch?v=AKgbRpJdBnQ  
Asistent de regie la  scurtmetrajul „9 mm” 

Regizor de montaj, asistent de regie, Pro Tv – serial „Cu un pas inainte” 
Regizor de montaj, Acasa TV – telenovela „Iubire ca in filme” 
Regizor de emisie, Pro Tv – stiri 07, 13,17, 19, 23 

2007 Scris, regizat şi produs scurtmetrajul „Tata” 
https://www.youtube.com/watch?v=V62VcGj4BeY 

Regizor de montaj, Pro Tv – emisiune „Parte de carte” 
Regizor de montaj, Pro Tv International – emisiune „De suflet” 
Regizor de emisie, Pro Tv – stiri 07, 13,17, 19, 23 

2005 Scris, regizat şi produs scurtmetrajul „Pulpa de miel” 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Iunie 2012 – participant la Transilvania Talent Lab în cadrul Transilvania 
International Film Festival unde am avut masterclass-uri cu diferiţi 

https://www.youtube.com/watch?v=7jTWil_e3UM
http://www.youtube.com/watch?v=bY88YBgOEDY
https://www.youtube.com/watch?v=1FhyHqJdpxs
https://www.youtube.com/watch?v=by810owgoM0
http://www.youtube.com/watch?v=N6cyGACd6uY
https://www.youtube.com/watch?v=AKgbRpJdBnQ
https://www.youtube.com/watch?v=V62VcGj4BeY


producători, regizori, actori şi distribuitori printre care: Melissa Leo, Pen 
Ek Ratanaruang, Jan Harlan, Ada Solomon, Tudor Giurgiu si Christine 
Vachon.  

  
Perioada 2010 – 2012 

 Masterand UNATC – sectia filmologie 

  

Perioada 2004 – 2008 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Regizor artistic şi scenarist pentru cinema si televiziune. 

Disciplinele principale 
studiate  

Arta actorului de film, Istoria cinematografiei, Istoria artei, Dramaturgie, 
Scenografie, Fotocompozitie, Sunet, istoria culturii si a civilizatiei, Clip 
publicitar. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea Media Bucuresti, facultate particulară. 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 5 

  
Perioada 2000 - 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de absolvire a profilului filologic. 

Disciplinele principale 
studiate  

Limba romana, Limba latina, Engleză, Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Grup Scolar Electromureş, Târgu-Mureş 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 3 

  

Masterclasses  Abdellatif Kechiche (Blue Is the Warmest Color,  Black Venus) 
 Pen-Ek Ratanaruang (Nymph, Last Life in the Universe, Headshot) 
 Terry Gilliam (Monty Python and the Holy Grail, Brazil, The Fisher King) 
 Cristian Puiu – (Moartea domnului Lazarescu, Aurora) 
 Cristian Mungiu – (4 luni, trei saptamani si doua zile, Dupa dealuri) 
 Jan Harlan – producator pentru filmele lui Stanley Kubrik 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba materna Română 
  

Limba străină cunoscută  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 



Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

engleză  
C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat 
C
1 

Utilizator 
experimen

tat 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, atunci 
când am coordonat echipele de filmare pentru filmele mele sau ale colegilor 
mei. 
 Atenţie distributiva dobândită în lucrul cu multe camere la diferite 
transmisii.  Abilitate de comunicare, creativitate, dinamism, eficienţă, 
gândire pozitivă. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Abilităţi de conducător, abilitate de structurare, capacitate de sinteză, 
abilităţi de decizie în momente cheie. 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Invat usor tehnică nouă.  

Competenţe de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Audition 
 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Sunt un bun scriitor de scenarii de lung si scurtmetraj. Imi place foarte 
mult să montez. Îmi place să fac fotografii.  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Disciplină, seriozitate, receptivitate faţă de nou, adaptabilitate, 
creativitate si originalitate. Interes şi efort pentru perfecţionare personală 
continuă. 

Voluntariat Voluntar în ONG-urile: OvidiuRom, Dăruieşte Viaţă, Salvaţi Copiii, Let’s do 
it, România!, HOSPICE Casa Speranţei, Fundaţia Principesa Margareta a 
României şi Tara lui Andrei. 

Permis de conducere B 

 
 


