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Curriculum Vitae 
Europass 

 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  VULCAN MARIUS 

  

Telefon    021.314.34.00  

E-mail(uri) marius.vulcan@gov.ro 
 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 13.09.1977 

Sex Masculin  

  
 

Educație şi formare  

  

Perioada 2005-2007 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Master 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Drept comercial 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” , Facultatea de Drept „Simion Barnutiu”, 
Sibiu 

  

Perioada 1996- 2000 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Științe juridice, Specializare Drept 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Drept civil 
Drept penal 
Drept administrativ 
Drept public internațional 
Pedagogie 

mailto:marius.vulcan@gov.ro
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Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
 

Universitatea „Lucian Blaga” , Facultatea de Drept „Simion Barnutiu”, 
Sibiu 

Perioada 2000 

Calificarea/diploma 
obţinută 

 

Certificat de competență lingvistică în specializarea Limba 
germană 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
 

Universitatea „Lucian Blaga” 

Experienţa profesională  

                            Perioada 
 Funcţia sau postul ocupat 
 
Activităţi si responsabilităţi  

                             Principale 
 
 

2021- prezent 
Consilier de Stat în Aparatul de Lucru al Viceprim-ministrului 
Dan Barna 

  Activităţi în limita mandatului  

Perioada 2004 – 2021 

Funcţia sau postul ocupat Avocat în Baroul Sibiu  

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

• Consultații și cereri cu caracter juridic 
• Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a 
organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, 
a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor 
administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane 
juridice, în condiţiile legii 
• Redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a 
conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare 
• Asistarea și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate 
în fața altor autorități publice cu posibilitatea atestării identității 
părților, a conținutului și datei actelor încheiate 
• Apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor 
și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile 
acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile sau cu orice altă 
persoană română sau străină 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Cabinet de avocatură Vulcan Marius,  strada Bv. Victoriei, nr.28, Sibiu 

  

Perioada 2003-2004 

Funcţia sau postul ocupat Secretar General, Consilier juridic 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Consultații și cereri cu caracter juridic 
Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a 
organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, 
a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor 
administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane 
juridice, în condiţiile legii 
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Redactarea de acte juridice 
Management  

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. CRD  S.A., Baia Mare 

  

Perioada 2003-2004 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic (part time) 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Consultații și cereri cu caracter juridic 
Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a 
organelor de urmărire penala, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, 
a notarilor publici si a executorilor judecătorești, a organelor 
administrației publice si a instituțiilor, precum și a altor persoane 
juridice, în condiţiile legii 
Redactarea de acte juridice 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C . Construcţii S.A., Sibiu, strada Morilor, Sibiu  

  

Perioada 2003 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic  

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Consultații și cereri cu caracter juridic 
Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a 
organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, 
a notarilor publici si a executorilor judecătorești, a organelor 
administrației publice si a instituțiilor, precum și a altor persoane 
juridice, în condiţiile legii 
Redactarea de acte juridice 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. Rasital S.R.L., Sibiu  

  

Perioada 2002- 2003 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Consultații și cereri cu caracter juridic 
Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a 
organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, 
a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor 
administrației publice si a instituțiilor, precum și a altor persoane 
juridice, în condiţiile legii 
Redactarea de acte juridice 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Biroul executor judecătoresc, Fratila Alexandru, Făgăraș 

  

Perioada 2000-2001 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 
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Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Consultații și cereri cu caracter juridic 
Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a 
organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, 
a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor 
administrației publice si a instituțiilor, precum și a altor persoane 
juridice, în condiţiile legii 
Redactarea de acte juridice 
Management 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. Model Constanta  S.A., Constanta  

  

Perioada 2001 

Funcţia sau postul ocupat Stagiul militar  

  

Aptitudini şi competențe 
personale 

 

  

Limba maternă română 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs oral  

franceza  
B
1  

Utilizator 
independe

nt  

B
1  

Utilizator 
independe

nt 

B
1  

Utilizator 
independe

nt 

B
1  

Utilizator 
independe

nt 

B
1  

Utilizator 
independe

nt  

engleza  
C
2  

Utilizator 
experiment

at  

C
2  

Utilizator 
experiment

at 

C
2  

Utilizator 
experiment

at 

C
2  

Utilizator 
experiment

at 

C
2  

Utilizator 
experiment

at 

germana  
C
2  

Utilizator 
experiment

at  

C
2  

Utilizator 
experiment

at 

C
2  

Utilizator 
experiment

at 

C
2  

Utilizator 
experiment

at 

C
2  

Utilizator 
experiment

at 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Bună capacitate de adaptare, sociabil, comunicativ, gândire pozitivă, 
flexibilitate, etică la locul de muncă, inteligență emoțională, curiozitate 
științifică, motivație de dezvoltare personală 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de management, gestionarea timpului, conflictelor, capacitate 
de mediere a conflictelor, capacitate de negociere, capacitate de 
analiză, sinteză, spirit de inițiativă 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

Utilizare PC: Word, Excell, Power Point 

 

file:///D:/d:/ootmpoffline2/ECV-24654.odt/%3f%3f%3fro_RO/preview/linkToGridTable%3f%3f%3f/ro
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Alte competențe şi 
aptitudini 

 Aptitudini sportive, studiu individual de istorie militară și geopolitică 

  

Permis de conducere Categoria B 

  

 


