
 
 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume  
Lungoci Dumitru Lucian 

Adresă(e)  
 

Telefon(oane)     

Fax(uri) - 

E-mail(uri) lucian.lungoci@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

  

Data naşterii 18-02-1978 

  

Sex Masculin 
  

  
  

  

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Perioada 
Funcţia sau postull ocupat 

 
 
Decembrie 2020 – prezent 
Deputat circumscriptia electorală 14 Constanța 
 

   August 2016 – Decembrie 2020 
Administrator Special – RAJDP Constanţa 
 
Iunie 2016 – August 2016 
Consilier Judeţean – Consiliul Judeţean Constanţa 
 

 
 

 

Perioada Iulie 2008 – Iunie 2016 
Martie 2015 – August 2015 – Comisar Sef Adjunct Delegat 

Funcţia sau postul ocupat inspector-comisar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati de control, supraveghere piata, consiliere si solutionare petitii 

Numele şi adresa angajatorului Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administratie publica 



 
 

 
Perioada 

 
ianuarie 2007 – iulie 2008, 2002-2005 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati de coordonare 

Numele şi adresa angajatorului DOBROLACT S.A. CONSTANTA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Inchirieri spatii proprii sau subinchiriate 

 
Perioada 

 
2005 – ianuarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Director departament service IT 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati coordonare departament service IT 

Numele şi adresa angajatorului TONIS TRADE S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Comert, reparatii echipamente IT, electrocasnice 

 
Perioada 

 
2000 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat referent cabinet parlamentar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati de coordonare activitati locale 

Numele şi adresa angajatorului Parlamentul Romaniei/Camera Deputatilor 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Public  

  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada  2002 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Managementul Campaniilor Electorale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Social Democrat „Ovidiu Sincai” 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii post universitare 

Perioada 1997 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

UTILAJE SI INSTALATII PORTUARE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Ovidius Constanta – Facultatea de Inginerie 



 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare 

 
 

Perioada 

 
 

1993 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Matematica - fizica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul National „Mircea cel Batran” Constanţa 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii medii 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza   B2  B2  B2  B2  B2 

Limba franceza   B2  B2  B2  B2  B2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -spirit de echipa , capacitate de adaptare sporita; 
-comunicare, seriozitate; 
-capacitate de asimilare de noi informatii si abilitati; 
-atentie, cooperare, creativitate, disciplina 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-capacitatea de sinteza si analiza; 
-capacitati decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare; 
-punctualitate, capacitatea de a lua decizii in conditii de stres si de a respecta 
termene limita; 
-capacitate de analiza a sarcinilor si responsabilitatilor; 
-spirit analitic, lucru in echipa; 
-atingerea obiectivelor, atitudine pozitiva, putere de convingere; 
-organizat, practic, prudent. 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Aptitudini excelente in utilizarea calculatorului - Microsoft Office, SO Windows/Linux, 
creare-gestionare baze de date, web design, programare. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare 2011 – schimb de experienta RAPEX, desfasurari de activitati similare in cadrul 
MALTA - COMPETITION AND CONSUMER AFFAIRS AUTHORITY – European 
Union Executive Agency for Health and Consumers Luxembourg 

  

 


