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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MARCU DRAGOS FLORIN 
Adresă(e) Bcuresti 

Telefon(oane)  Mobil:  
Fax(uri) 021 / 210.82.51 

E-mail(uri) dragos.marcu@arasnet.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 05.03.1980 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2003 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Responsabil financiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Relatiia cu institutii financiare si ale administratiei locale si centrale, organizare licitatii, administrare 
bugete, management financiaR 

Numele şi adresa angajatorului ARAS – Asociatia Romana Anti SIDA 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG 

Perioada 2004 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar, asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati predare discipline economice 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2004 – 2005 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de master  -  Administrarea afacerilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline: Administrarea afacerilor, Tehnologii comerciale, Strategii concurentiale de firma 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucuresti - Facultatea de Comert 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

Perioada 1999 – 2003 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta - economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline: Management, Marketing, Contabilitate, Economia intreprinderii, Finante si gestiune 
financiara 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucuresti - Facultatea de Comert 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  

C1 

Pot să înţeleg un 
discurs lung, chiar 
dacă nu este clar 

structurat, iar 
conexiunile sunt 
numai implicite şi 
nu semnalate în 
mod explicit. Pot 

să înţeleg 
programe de 
televiziune şi 

filme fără prea 
mare efort. 

B2 

Pot să citesc 
articole şi 

rapoarte pe teme 
contemporane, în 

care autorii 
adoptă anumite 

atitudini şi puncte 
de vedere. Pot să 

înţeleg proză 
literară 

contemporană. 

B2 

Pot să comunic 
cu un grad de 

spontaneitate şi 
de fluentă care 

fac posibilă 
participarea 
normală la o 

conversaţie cu 
interlocutori nativi. 

Pot să particip 
activ la o 

conversaţie în 
situaţii familiare, 
exprimându-mi şi 

susţinându-mi 
opiniile. 

C1 

Pot să prezent 
descrieri clare şi 
detaliate pe teme 

complexe, 
integrând 

subtemele, 
dezvoltând 

anumite puncte şi 
terminându-mi 
intervenţia cu o 

concluzie 
adecvată. 

B2 

Pot să scriu texte 
clare şi detaliate 

într-o gamă vastă 
de subiecte legate 
de domeniul meu 
de interes. Pot să 
scriu un eseu sau 

un raport, 
transmiţând 

informaţii sau 
argumentând în 

favoarea sau 
împotriva unui 

punct de vedere. 
Pot să scriu 

scrisori subliniind 
semnificaţia pe 
care o atribui 

personal 
evenimentelor 

sau experienţelor. 

Franceza  

C1 

Pot să înţeleg un 
discurs lung, chiar 
dacă nu este clar 

structurat, iar 
conexiunile sunt 
numai implicite şi 
nu semnalate în 
mod explicit. Pot 

să înţeleg 
programe de 
televiziune şi 

filme fără prea 
mare efort. 

B2 

Pot să citesc 
articole şi 

rapoarte pe teme 
contemporane, în 

care autorii 
adoptă anumite 

atitudini şi puncte 
de vedere. Pot să 

înţeleg proză 
literară 

contemporană. 

B2 

Pot să comunic 
cu un grad de 

spontaneitate şi 
de fluentă care 

fac posibilă 
participarea 
normală la o 

conversaţie cu 
interlocutori nativi. 

Pot să particip 
activ la o 

conversaţie în 
situaţii familiare, 
exprimându-mi şi 

susţinându-mi 
opiniile. 

C1 

Pot să prezent 
descrieri clare şi 
detaliate pe teme 

complexe, 
integrând 

subtemele, 
dezvoltând 

anumite puncte şi 
terminându-mi 
intervenţia cu o 

concluzie 
adecvată. 

B2 

Pot să scriu texte 
clare şi detaliate 

într-o gamă vastă 
de subiecte legate 
de domeniul meu 
de interes. Pot să 
scriu un eseu sau 

un raport, 
transmiţând 

informaţii sau 
argumentând în 

favoarea sau 
împotriva unui 

punct de vedere. 
Pot să scriu 

scrisori subliniind 
semnificaţia pe 
care o atribui 

personal 
evenimentelor 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, spirit de echipa, capacitate de joc de rol. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de coordonare a echipei (coordonare a 10 persoane), Capacitatea de coordonare si 
supervizare mai multe entitati (coordonare financiara a 8 filiale ARAS) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Organizat, sintetic 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows, MS Excel, MS Word, Power-Point, Outlook. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Muzica, dans, sport 
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Alte competenţe şi aptitudini Trainer autorizat 
  

Permis(e) de conducere DA, categoria B 
  

Anexe Diploma de licenta, Diploma de master 
 


