
CURRICULUM VITAE 
 
Nume:                       Toma 
Prenume:                  Vasilică 
 
Data naşterii:           4 Februarie 1976 
Stare civilă:              Căsătorit, 1 copil 
 
Cetățean român de naționalitate rus-lipovean – membru al Comunității 
rușilor-lipoveni din România 
 
Adresa:     Iași, Str. Titu Maiorescu nr. 26 bloc 1; 

  Tel. 0751 65 64 85 
 
 
Obiectiv :                Punerea în aplicare a cunoştinţelor dobândite de-a lungul   

studiilor și a experienței acumulate în activitatea 
profesională, în scopul clădirii unei cariere de succes. 

 
 
 Studii:                    
                                 -  FACULTATEA de ECONOMIE şi ADMINISTRAREA  
                                   AFACERILOR din cadrul  UNIV. AL. I. CUZA-IAŞI, 

- Masterat “PLANIFICAREA ŞI STRATEGIA  
                                   MARKETINGULUI”,         
    1999-2000   
                                   Lucrare de disertaţie: „Tehnici de manipulare” 
 
                                   -FACULTATEA de ECONOMIE şi ADMINISTRAREA  
                                   AFACERILOR din cadrul UNIV. “AL. I. CUZA” – IAŞI 
    1995-1999 
                                   Lucrare de diplomă:“Inflaţia în confruntarea de idei      
                                                                      contemporane” 
 
                                   -LICEUL de INFORMATICĂ (GRIGORE MOISIL)  

  IAŞI - absolvit în 1995 
                                   Diploma: ajutor analist-programator 
 
 
Activitate profesională:      
 
      -decembrie 2020-prezent: Deputat în Parlamentul României 
   Secretar al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură 

Președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Olanda 
(Regatul Țărilor de Jos) 

 
  -decembrie 2016-decembrie2020: Senator în Parlamentul 
României; 



   Secretar al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură 
 
  -iunie 2015-decembrie 2016 – Presedinte la Asociatia 
Transportatorilor de Persoane din Judetul Iași-ATPJIași (demisie motivata de 
acceptarea mandatului de senator); 
 

  -iunie 2010-iunie 2015 – Președinte executiv la Asociația 
Transportatorilor de Persoane din Județul Iași-ATPJIași; 
 

           -2010-decembrie 2016 - Președinte pentru Euroregiunea Nord-
Est/Vicepreședinte național în cadrul Federației Operatorilor Români de 
Transport (demisie motivată de acceptarea mandatului de senator); 
 

  -februarie 2003-decembrie 2016 - Director general adjunct-
Manager de transport la S.C. INTERTRANSCOM S.R.L. - (demisie 
motivată de acceptarea mandatului de senator); 
 
  -2000-2003 – Șef Birou comercial la S.C. Sedcom Libris S.A. 
Iași (Centru de librarii) 
 

      -Asociat la S.C. INTRACOM CV S.R.L. (retragere din 
calitatea de administrator in decembrie 2016 datorita acceptarii mandatului 
de senator); 
 

  -Asociat la S.C. Global Energy Transport S.R.L.; 
 

  -2009-2016: CONSILIER JUDEȚEAN în cadrul Consiliului 
Județean IAȘI 
 

                          
Traininguri           -CONSILIER FINANCIAR organizat de C.A.R. S.A.  
şi alte cursuri:        (1994);  

         -CONTABILITATE AVANSAŢI organizat de Camera   
de Comerţ şi Industrie Iaşi (1996); 

                                -MARKETING DIRECT – UNIV. “AL.I. CUZA” IAŞI  
(1999);  
-AUDIT ÎN MARKETING – UNIV. “AL.I.       
CUZA” IAŞI (2000);  
-PROMOVAREA IMAGINII –      
UNIV. “AL.I. CUZA” IAŞI – (2000);  
-INTELIGENTA ECONOMICA – UNIV. AL. I CUZA 
IAȘI – (2000); 

                                -Curs de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale,  
organizat de Univ. NEUCHATEL – Elveţia şi Fundaţia   
Româno-Elveţiană de Entrepreneurship (FREE) - 1998. 

 
 
Aptitudini                 - orientarea către obiectiv și răspuns optim la  

    provocări profesionale 
   -asimilare de noi cunoștințe; 



  - o foarte bună capacitate de organizare, mobilizare; 
                                   - disponibilitate pentru program de lucru prelungit; 
                                   - mobilitate; 
                                   - dinamism; 
                                   - comunicare şi negociere; 

   - fructificarea oportunităţilor ivite; 
                                   - limba engleză - mediu; 
                                   - limba rusă - nativ - mediu; 
     - conducător auto-permis conducere categoria "B" 
 
 
 
  


