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Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul Nașterii
Stare Civilă

Marin Daniel Vasile
552, str.Mitropolit Andrei Saguna,cod postal 557265, loc.Sura Mare,
Fix: +40 269/543389

Mobil: +40 729104954

+40 269/213833
marindanielvasile@gmail.com
Romana
18.03.1987
Masculin
Sibiu
Căsătorit cu Adriana Cristina Marin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupa
Activități și responsabilități principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupa
Activități și responsabilități principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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2017-până in prezent
Executor Judecătoresc
Activități Juridice
SCPEJ Marin și Asociații, str.Piața Unirii, nr.5, et.1, jud.Sibiu
Juridic







2017-2019
Executor Judecătoresc
Activități Juridice
BEJ Marin Daniel Vasile, str.Piața Unirii, nr.5, et.1, jud.Sibiu
Juridic
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Educaţie şi formare
Perioada

 In perioada 15-16 mai 2013 am participat Congresul Uniunii Nationale a Executorilor
Judecatoresti
 In perioada 2010-2011 am urmat cursurile de Master de la Facultatea de Drept „Simion
Barnutiu” din cadrul Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea Institutii de Drept
Privat Roman.
 In perioada 2006-2010 am urmat cursurile Facultatii de Drept „Simion Barnutiu” din cadrul
Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu, sustinand examenul de licienta cu lucrarea
denumita”Timpul de Munca Timpul de Odihna”
 In perioada 13-15 mai 2009 am participat la lucrarile Conferintei Internationale cu tema
„L’Europe Judiciaire: 10 ans apres le Conseil de Tempere” – „Le Droit de l’execution:
perspectives transnationales” – organizata de Facultatea de Drept „Simion Barnutiu” in
colaborare cu Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti din Romania.
 In perioada 2002-2006 am urmat cursurile Colegiului National „Gheorghe Lazar” din Sibiu,
profilul Stiinte ale Naturii

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba Materna: Romana

1-Engleza;
2- Germana;

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Limba engleza
Limba germana

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scris

1

mediu

1

mediu

1

mediu

1

mediu

1

mediu

2

Incepator

2

Incepator

2

Incepator

2

Incepator

2

Incepator

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

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

 Imi place sa lucrez in echipa, dar in acelasi timp pot face un lucru de calitate si lucrand singur.
 Abilitati de comunicare si coordonare cu echipa;

Competente si abilitati sociale

 Spirit de echipa:am experienta muncii in echipa inca din facultate, cand am participatla
activitatile presupuse de sctivitatile practice si de cercetare derulate in cadrul facultatii;am
facut parte din echipa de fotbal al facultatii; am continuat sa consolidez aceasta experienta
ca angajat in postul de executor judecatoresc stagiar.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
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 Cunostinte de operare in Microsoft Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, OS X
Mountain Lion
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Competentesi aptitudini
organizatorice

Competente si aptitudini artistice
Afilieri Profesionale
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

 Experienta buna a managementului de proiect si al echipei.
 In prezent sunt responsabilul unei echipe compuse din 9 oameni care se ocupa de punerea in
executare silita titlulrilor executorii cu caracter civil.
 Am experienta in Executarea Silita si recuperarea creantelor ca urmare a formarii
profesionale dobandite la locul de munca.
 Pasionat de grafica pe calculator.
 Membru al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești

 Imi place sa lucrez in echipa, dar in acelasi timp pot face un lucru de calitate si lucrand singur.
 Sunt o fire serioasa, organizata, usor adaptabila, comunicativa, sociabila, punctual, dispus la
provocari profesionale.
 Abilitati de comunicare si coordonare cu echipa;
 Capacitate de lucru in conditii de stres;
 Imi place sa invat pentru a fi in permenenta la curent cu noutatile;
 Hobby: fotbal
 Posed permis de conducere categoria B
 Referintele pot fi furnizate la cerere.

Articole Publicate:
1. Marin Daniel, Unele aspecte teoretice si practice despre poprire, 2015
2. Marin Daniel, Validarea popririi în reglementarea actualului cod de procedura civilă, în Conferinta
Internationala, Tîrgu Mureș 2019
3. Marin Daniel, Prestația compensatorie în caz de divorț si posibilitatea executării eu silite pe calea
popririi, în Revista Română de Executare Silită, nr.2/2019
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