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TULPAN TEODOR PETRU
Informaţii personale
Nume / Prenume

TULPAN Teodor Petru

Adresă

Str. T. Vladimirescu, Nr. 13, Ap. 1, 550129 , Sibiu, România

Telefon

0744 699222

E-mail

teodortulpan@gmail.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

14.06.1971

Sex

Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2018 – prezent
Cadru Didactic Asociat la Univ. Lucian Blaga Sibiu – Fac. De Științe

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2018 – prezent
Administrator la SC MONTAVENTURA SRL Sibiu

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2006 – prezent
Instructor naţional Salvamont
-

Pregătirea şi instruirea candidaţilor salvamont din centrele naţionale;
Examinarea candidaţilor pentru intrarea în şcoala salvamont;
Evaluarea participanţilor la cursurile salvamont;
Amenajarea traseelor de concurs pentru examinări.

Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România - ANSMR
Sediu: Braşov, str. Ecaterina Varga, nr. 23, 500003
contact@salvamont.org, Opriş Mircea – 0726 - 686690
Educaţie şi utilitate publică

Educaţie şi formare
Perioada
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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2016 – prezent – student doctorand la Universitatea din Pitești - Școala Doctorală în Domeniul Știința
Sportului și Educației Fizice - la Dl. Prof. Univ. Dr. Pierre de Hillerin
2007 - 2009
Absolvent master tehnologii informatice aplicate în managementul organizaţiilor sportive
-

Tehnologii moderne de procesare a datelor
Managementul sportiv
Istoria gândirii economice
Sociologia organizaţiilor
Finanţe în educaţie fizică şi sport
Contabilitate generală
Marketing sportiv

Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Limba maternă

2003 - 2007
Licenţiat în educaţie fizică şi sport
-

Anatomia funcţională şi Biomecanica
Managementul în EFS
Teoria Educaţiei Fizice şi Sportului
Istoria Educaţiei Fizice şi Sportului
Limba engleză
Informatica
Marketing sportiv
Diverse ramuri sportive (atletism, gimnastica, baschet, inot, fotbal, handbal, judo, volei, schi,
orientare, haltere)

1985 - 1991
Mecanic maşini şi utilaje
Lic. Ind. Nr. 6 Sibiu
Română

Limbi străine cunoscute

Engleză

Franceză

Germană

Înţelegere

Foarte bine

Foarte bine

Bine

Vorbire

Foarte bine

Bine

Bine

Scriere

Bine

Bine

Satisfăcător

Competenţe şi abilităţi sociale

-

Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă pe care am practicat-o;
Abilităţi organizatorice şi de comunicare;
Leadership;
Stãpânire de sine, responsabilitate, iniţiativã, auto-organizare.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

-

Organizez tabere vară/iarnă pentru copii şi tineri;
Pregătesc echipamentul necesar taberelor şi expediţiilor externe;
Aleg rutele şi itinerariile cele mai eficiente;
Obţin vizele şi aprobările necesare.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
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-

1993 – prezent – voluntar în Asociaţia Salvatorilor Montani Sibiu
1994 – 2001 – şcoli naţionale salvamont
1999 – prezent – instructor la A. N. S. M. R.
2000 – atestat pilot parapanta
2000 – curs prim-ajutor – S.M.U.R.D. Tg. Mureş
2002 – atestat alpinist utilitar
2003 – Public Procurement Seminar
2003 – licenţă instructor schi
2005 –bursă Erasmus în Belgia – Henac
2005 – prezent – fondator Şcoala de Munte EVEREST pentru tineri
2006 – prezent – ghid naţional.

- Cunoştinţe PC de bază: Word, Excel
- Multimedia: Microsoft PowerPoint
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Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere

Informaţii suplimentare
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-1996 – expediţie în munţii PAMIR din Asia – atinge vârful LENIN - 7.134 m;
-1997- expediţie în munţii CAUCAZ, escaladează vf. ELBRUS - 5.642 m şi GHERMOGHENOV –
3994 m;
-1998 - expediţie în munţii CAUCAZ, escaladează vf. USHBA - 4.710 m (cel mai dificil vârf din
Caucaz), vf. Gumaci - 3850 m şi vf. ELBRUS -5642 m;
-1999 - expediţie în munţii TIEN SHAN, vf. KHAN TENGRI - 7.010 m şi stabileşte recordul naţional
de altitudine la lansarea cu parapanta (6000 m – premieră mondială) după ce în prealabil urcă de
două ori pe vârf, încercând să se lanseze de acolo;
-2002 – selecţionat pentru participare la expediţia românească „EVEREST 2003”;
-2003 – expediţie de pregătire în munţii ANZI – America de Sud – urcă pe vf. ACONCAGUA –
6.962 m si zboară cu parapanta de la 5.400 m - primul român;
-2003 - martie - expediţie integral românească pentru cucerirea vârfului EVEREST din munţii
HIMALAYA;
-9 mai 2003 - se lansează cu parapanta de la o altitudine de 7.080 m, îmbunătăţind recordul
mondial de durată, zburând 30 de minute;
-22 mai 2003 - munţii HIMALAYA – vârful EVEREST – 8.850 m , devenind PRIMUL ROMÂN PE
EVEREST;
-1.06 – 31.07.2004 – expediţie în Pakistan – vârful K2 – 8611 m, atinge altitudinea de 7.400 m,
retrăgându-se din cauza vremii nefavorabile;
-2005 – expediţie PERU 2005, vârful Chopicalque – 6.354 m;
-2007 – expediţia Africa 2007 pe vârful Kenya – 5.200m;
-2007 – Vârful Mont Blanc – 4.807m;
-2008 – expediţia EXPLORE INDIA, vârful Chopta – 4.098 m;
-2008 – expediţie în Mexic, vârful Orizaba – 5.636 m;
-2009 – Prima Expediţie Sibiană pe vf. Elbrus – 5.642 m, cel mai înalt vârf din Europa – 14 membri
– toţi au escaladat vârful;
-2009 – expediţia Top of Africa, vf. Kilimanjaro – 5.895 m, cel mai înalt din Africa;
-2011 – expediţia Sibiu – Alaska 2011, vf. McKinley – 6.194 m;
-2014 – expediţie pe vf. Kazbek - 5047 m, Georgia;
-2016 – expediţie în Iran pe vf. Demavand -5671 m;
-2016 - Vârful Mont Blanc – 4.807m;
-2017 – Vârful Island peak – 6.189 m – Himalaya, Nepal;
-2018 – Vârful Grossglockner – 3.798 m – Austria.
Categoria B din 1991
- Cetăţean de Onoare al Municipiului Sibiu;
- Președinte la Asociația Salvatorilor Montani Sibiu
- Ambasador Asociaţia „Baby Care” Sibiu pentru copii prematuri.
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