
Curriculum Vitae 
Date personale: 

Marius – Cristian APOSTOL 

Data naşterii: 25.10.1967; 

Locul naşterii: loc. Verești; jud. Suceava; 

Naţionalitate: Română; 

Stare civilă: Căsătorit, doi copii. 

 

Educaţie şi formare: 

2018 Cursul postuniversitar de conducere (pentru înaintarea la gradul de general de brigadă/ similar)  

           ”Probleme actuale ale securității naționale”, Colegiul Naţional de Apărare, Departamentul   

            pentru studii de securitate și leadership,Universitatea Naţională de Apărare  „Carol I”; 

2004  Curs postuniversitar de specializare ”Drept public și științe administrative”; 

1996 Facultatea de științe juridice și administrative Sibiu, specializarea ”Drept”; 

1989 Școala Militară de Ofițeri activi ”Nicolae Bălcescu”, arma infanterie; 

 

Experienţă profesională: 

De la 14.10.2017   - director (și consilier juridic șef) al Direcţiei domenii şi infrastructuri 

12.10.2017 - 14.10.2017  - director adjunct (consilier juridic șef), Direcția domenii și infrastructuri  

15.01.2017 - 12.10.2017 - împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuțiilor funcției de director adjunct  

   (consilier juridic șef), Direcția domenii și infrastructuri  

20.12.2008 - 15.01.2017 - șef secție (consilier juridic șef) în Secția juridică, acte normative și achiziții  

   publice, Direcția domenii și infrastructuri  

23.10.2006 - 20.12.2008 - șef secție juridică și acte normative (și consilier juridic), Direcția domenii și  

   infrastructuri  

01.10.2006 - 23.10.2006  - șef secție (și consilier juridic) secția management proiecte la Serviciul  

   infrastructuri militare, Direcția domenii și infrastructuri  

01.07.2006 - 01.10.2006 - consilier juridic principal, Direcția domenii și infrastructuri ; 

01.05.2006 - 01.07.2006  - se împuternicește ofițer specialist (consilier juridic principal) Direcția domenii și  

    infrastructuri; 

31.03.2005 - 01.05.2006 - ofiţer 2 (consilier juridic și cu probleme de asistență legală)  

    în Compartimentul Juridic, Direcția domenii și infrastructuri  

01.08.2000 - 31.03.2005  - ofiţer 2 (consilier juridic) în Compartimentul juridic, Direcția domenii și  

    infrastructuri 

01.04.1997 - 01.08.2000 - consilier juridic, DCOM 

26.06.1991 - 01.04.1997 - comandant pluton studenți, Institutul Militar de Intendență și Financiar; 

23.08.1989 - 26.06.1991 - comandant pluton aruncătoare, Regimentul 33 Mecanizare 

 

Distincţii şi decoraţii: 

- Ordinul ”Virtutea militară” în grad de Ofițer 

- Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene; 

- Emblema de merit „În Serviciul Armatei României” cls. a III-a 

- Emblema de Onoare a Resurselor Umane 

- Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler 

- Emblema Onoarea Armatei României 

- Semnul Onorific „În serviciul patriei” pentru ofiţeri, pentru 25 de ani de activitate; 

- Semnul Onorific „În serviciul patriei” pentru ofiţeri, pentru 20 de ani de activitate; 

- Semnul Onorific „În serviciul patriei” pentru ofiţeri, pentru 15 de ani de activitate; 

 

Limbi străine cunoscute: Engleză 


