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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Tulica Marius 

Adresă  

Telefoane    

E-mail  
 

 

Naţionalitate  Romana 
 

 

Data naşterii 13.07.1989 
 

 

Sex Masculin 
 

 
 

 
 

 

Educaţie şi formare  
 

 

Perioada 2004 – prezent  

Calificarea / diploma obţinută   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Matematica 
- Informatica 
- Bazele contabilitati 
- Microeconomie 
- Macroeconomie 
- Finante 
- Bazele Managementului 
- Economia intreprinderii 
- Economia Serviciilor  
- Economia Comertului 
- Economia Turismului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teorietic „Lucian Blaga” Constanta (2004-2008) – Matematica-Informatica 
Universitatea Ovidius Constanta – Facultatea de Stiinte Economice (2008-2011) 
Administrarea Afacerilor, Economia Comertului Serviciilor Turismului 
Universitatea Ovidius Constanta – Facultatea de Stiinte Economice (2011- 2013) 
Master - Asigurarea Calitatii in Afaceri 

  MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI,  
  DIRECTIA GENERALA TURISM – 27.10.2020 – BREVET DE TURISM 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

                  
 
 

                   Experienta profesionala 

Licentiat in stiiinte economice (2011) 
  Disertat in stiinte economice (2013) 
   
 
  2014-2015 – Agent maritim: Economu International Shipping Agency; 
  2016 - Agent zonal: Granutech Recycling SRL 
  2017 -  PREZENT – Sef Complex: SC ADAQUEST SRL  
  Iulie 2017 – Noiembrie 2017 - – Consilier Local Municipal: Consiliul Local Municipal 
Constanta 
  Martie 2019 – octombrie 2020 – Consilier Local Municipal: Consiliul Local Municipal 
Constanta 
  Ianuarie 2021 – Prezent – Consilier Parlamentar: Parlamentul Romaniei, Camera 
Deputatilor 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)    Engleza , Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
C2 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 
C2 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 
C2 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 
C2 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 
C2 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 

Franceza  
C1 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 
C1 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 
C1 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 
C1 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 
C1 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit dezvoltat de echipa ; am experienta muncii inca din timpul studiilor gimnaziale 
cand am fost capitanul echipei de baschet a clubului C.S.S. 1 Constanta sau am 
participat la diferite actiuni si proiecte practice prin intermediul liceului ; Am facut 
parte din diferite proiecte pe plan sportiv , social sau cultural si artistic inca din timpul 
studiilor gimnaziale atat si pe parcursul celor superioare .  

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experientă bună a managementului de proiecte si echipa .  
 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O buna stapanire a limbajelor de programare si functionare a calculatorului precum si 
cunoasterea a diferitelor pachete de programe utilizate la nivel international precum 
Microsoft Office si a diferitelor aplicatii grafice. Posed atestat de dobandire a 
competentelor de operare pe calculator  

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de arhitectura, design , muzica, arta, sport, calatorii. 
 

 

Alte competenţe şi aptitudini Apreciez sportul ca modalitate de ocupare a timpului liber dar si ca valoare pe planul 
social si cel al sanatatii individului . Sunt adept al sporturilor atat pentru dezvoltarea 
intelectuala cat si pentru caliatea lor de a socializa foarte repede si intr-un mod 
sanatos .  

Permis conducere B 

Informaţii suplimentare Toate referintele privind educatia si calificarile deprinse pot fi furnizate la cerere . 
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

