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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume URS, Ioan-Florin 

Adresă(e) Nr. 88, 437370, Valea Chioarului, Maramureş, România 

Telefon(oane) 0262480422 acasă;                   
0262394286                   serviciu                       

Mobil: 
0744333021personal  
0735875538 serviciu 

 

Fax(uri) 0262 394287 

E-mail(uri) dr_ursioanflorin@yahoo.com; urs.florin@apia.org.ro  

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 19/03/1960 

  

Sex Masculin 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Martie 2006 – prezent; 

Funcţia sau postul ocupat Director, director executiv; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea, coordonarea, reprezentarea Centrului judeţean APIA Maramureş; 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, bul. Carol I, nr. 17, sector 2, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor europene şi naţionale pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală; 

  

Perioada 1999 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii de STATISTICĂ şi ANALIZA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan - Vodă“ Cluj – Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 26A   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

  

mailto:dr_ursioanflorin@yahoo.com
mailto:urs.florin@apia.org.ro
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Perioada 2000 – februarie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea, organizarea întregii activităţi a SC POMICOLA SA Şomcuta Mare 

Numele şi adresa angajatorului SC POMICOLA SA Şomcuta Mare, str. Someş, nr. 50 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producerea, valorificarea şi comercializarea fructelor 

  

Perioada 1999 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Director economic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, coordonarea şi conducerea activităţii financiar – contabile şi comerciale 

Numele şi adresa angajatorului SC POMICOLA SA Şomcuta Mare, str. Someş, nr. 50 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producerea, valorificarea şi comercializarea fructelor 

  

Perioada 1987 - 1989 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri de Organizarea întreprinderii şi Contabilitate 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Agricol Seini, judeţul Maramureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ preuniversitar 

  

Perioada 1985 - 1998 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ţinerea evidenţei contabile, organizarea activităţii gestionare şi de valorificare a producţiei la 
nivel de fermă şi sector 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea Agricolă de Stat (IAS) Baia Mare, str. Crişan, nr. 18 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Agricultură, horticultură, chimizare. 

  

Perioada 1984 - 1985 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Financiar – contabile, lucrări de investiţii pentru îmbunătăşirea pajiştilor naturale 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Îmbunătăţire şi Exploatare a Pajiştilor Maramureş, Baia Mare, str. Victoriei, nr. 
149 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Agricultură şi Investiţii 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2006 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută Masterat/Adeverinţă nr. 841/07/07/2007 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Standing financiar bancar; 
- Audit în instituţii publice; 
- Management comparat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Bogdan-Vodă Cluj-Napoca “, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 
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Perioada 1998 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie/Diplomă de doctor seria D, nr. 0000578/nr. 78/11.03.2005 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Economie agrară; 
- Managementul întreprinderii; 
- Valorificarea producţiei agricole; 
- Organizarea exploataţiilor agricole 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai Cluj-Napoca “, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2003 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Metode moderne de management financiar-bancar în cadrul societăţilor comerciale şi instituţiilor 
publice cursuri postuniversitare/ Certificat de absolvire seria D, nr. 0015097/nr. 822/21.10.2004 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai Cluj-Napoca “, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 1980 - 1984 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Ştiinţe Economice/Diplomă seria C, nr. 5163 (minister)/nr. 663/14.05.1985 (univ) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Analiza economică şi financiară; 
- Statistică; 
- Contabilitate; 
- Finanţe; 
- Tehnologii agricole; 
- Valorificare şi prognoză; 
- Conducerea întreprinderilor agricole; 
- Organizarea întreprinderilor agricole,  
- Informatică, etc. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Babeş-Bolyai Cluj-Napoca “, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
A1 

Utilizaror 
elementar 

A2 
Utilizaror 
elementar 

A1 
Utilizaror 
elementar 

A1 
Utilizaror 
elementar 

A1 
Utilizaror 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale De-a lungul activităţii profesionale am ocupat diverse poziţii în care munca în echipă a fost 
esenţială, am dobândit abilităţi de comunicare, spirit de iniţiativă, simţul răspunderii, 
discernământ, corectitudine. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacitate de organizare: IAS, SC POMICOLA, APIA; 
- capacitate de conducere şi coordonare: IAS, SC POMICOLA, APIA; 
- capacitate de analiză şi sinteză: IAS, SC POMICOLA, APIA; 
- capacitate de organizare: IAS, SC POMICOLA, APIA; 
- gestionare bugete: IAS, SC POMICOLA, APIA; 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - echipamente şi instalaţii de lucru în domeniul pomicol şi al valorificării fructelor; 
- echipamente de măsurare şi control 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Word, Excel. Internet, Aplicaţii informatice specifice APIA 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  

  

Alte competenţe şi aptitudini Datorită preocupărilor mele în domeniul pomicol, am dobândit cunoştiinţe tehnice, tehnologice şi 
organizatorice 
Am o experienţă de peste patru ani în derularea şi gestionarea fondurilor pentru agricultură, 
cunosc procedurile APIA 

  

Permis(e) de conducere Posed permis de conducere profesionist din anul 1987 categoriile B+E, C+E. 

  

Informaţii suplimentare - Prof. Univ. Dr. Boris Samochiş, ; 
- Prof. Univ. Dr. Ioan Lazăr; 
- Prof. Univ. Dr. Dumitru Purdea; 
- Prof. Univ. Dr. Emilia Merce; 
- Ing. Ec. Marinel Zoicaş; 
- Ec. Dan Gherghelaş; 
- Pavel Horj - deputat; 
- Vasile Berci – deputat; 
- Livius Titus Paşca - senator  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

