
  
 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Ciocoiu Marius  
Adresa(e) Giurgiu (Romania)  

Telefon(oane)    

Fax(uri) +0246215982  

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) romana  

Data naşterii 04/01/1957 

Sex Bărbătesc  
  

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

Director gr.II-O.J.F.I.R Giurgiu 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01/09/1979 - 30/09/2006  

Funcţia sau postul ocupat Ofiter activ 

Activităţi si responsabilităţi principale Functii de executie si conducere in Ministerul Aparari si Ministerul Afacerilor Interne 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica si aparare 
  

Perioada 01/10/2006 - 09/09/2010  

Funcţia sau postul ocupat Conducerea propriei afaceri 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonarea si administrarea firmei in calitate de asociat unic si administrator. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Constructii rezidentiale 
  

Perioada 01/05/2003 - 15/06/2009  

Funcţia sau postul ocupat Presedinte- Asociatia Pescarilor Profesionisti '' ABRAMIS '' 

Activităţi si responsabilităţi principale Conducerea si coordonarea activitatii, reprezentare. 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia Pescarilor Profesionisti "ABRAMIS 2003" 
 Giurgiu (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi si responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Pescuit 
 
 
 
19.11.2012 - prezent 
 
Director OJFIR Giurgiu 
Conducerea, coordonarea activitatii institutiei, repreyentare. 
 
AGENTIA pentru FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE 
Functie de conducere 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1999 - 2000  



  
 

Calificarea/diploma obţinută Diploma de Studii Postuniversitare de Specializare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Relatii internationale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei Nationale (Studii postuniversitare) 
Bucuresti (Romania) 

  

Perioada 1995 - 1999  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de licenta 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Drept-Stiinte juridice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Politie "Al. I. Cuza" (Facultate de drept) 
Bucuresti (Romania) 

  

Perioada 1976 - 1979  

Calificarea/diploma obţinută Diploma 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Stiinte militare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia Trupelor Terestre 
Sibiu (Romania) 

  

Perioada 1972 - 1976  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul teoretic "Tudor Vianu" 
Giurgiu (Romania) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Franceza  A2 
Utilizator 
elementar  

A2 
Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator 
elementar  

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipa 

-dinamism 

-capacitate de comunicare 

-buna adaptare in situatiile de stres. 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice -spirit organizatoric 

-leadership-exrerienta de peste 30 ani 

-spirit managerial 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice -stapinirea activitatilor de control si executie in domeniul constructiilor. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

-buna operare in Microsoft Office;I.E.;aparatura periferica specifica calculatorului. 

  



  
 

Alte competenţe şi aptitudini -Curs si atestat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale/pescuit profesionist .  

-Certificat international de conducator/conducere ambarcatiuni de pina la 24 ml.-curs pregatire - 

-Curs pregatire in domeniul informatiilor clsificate. 

-Curs pregatire protectie anticoruptie personal. 
  

Permis de conducere A, B  
 


