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Curriculum vitae  
Europass  

  
 v 

Informaţii personale  

Nume / Prenume    Nume, Prenume HÎRB	IOAN 
Adresă(e)  

Telefon(oane)    
Fax(uri)  

E-mail(uri) ioan.hirb@apdrp.ro,  
  

Naţionalitate(-tăţi)  Română 
  

Data naşterii 07.11.1962 
  

Sex Masculin 
 

 
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 

 
Experienţa profesională  

 

 
Perioada 15.07.2014-Prezent 
Funcţia sau postul ocupat Director 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordoonarea activităţii OJFIR HR 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare şi plăţi proiecte europene-FEADR-SAPARD 
Numele şi adresa angajatorului AFIR 
Perioada 13.11.2008-14.07.2014 
Funcţia sau postul ocupat Director 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordoonarea activităţii OJPDRP HR 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare şi plăţi proiecte europene-FEADR-SAPARD 
Numele şi adresa angajatorului APDRP 
Perioada 28.05.2009-12.11.2012 
Funcţia sau postul ocupat Director adj. 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordoonarea activităţii OJPDRP HR 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare şi plăţi proiecte europene-FEADR -SAPARD 

   Numele şi adresa angajatorului APDRP 
Perioada 15.03.2006-27.05.2009 
Funcţia sau postul ocupat Consilier-Expert 
Activităţi şi responsabilităţi principale Verificare cereri de finanţare 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiecte SAPARD 

    Numele şi adresa angajatorului OJPDRP HR 
Perioada 01. 03.2005 -15.03.2006 
Funcţia sau postul ocupat Consilier-Expert 
Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanţă agricolă -Direcţia producţia animală şi Verificare eligibilitate proiecte 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agricolă şi verificări proiecte SAPARD 

    Numele şi adresa angajatorului D.G.A.I.A-Harghita 
Perioada 01.08.2002-01. 03.2005 
Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea Serviciului producţia animală şi Verificare eligibilitate proiecte 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agricolă şi verificări proiecte SAPARD 

    Numele şi adresa angajatorului D.G.A.I.A-Harghita 
Perioada 2001-2002 
Funcţia sau postul ocupat Consilier-Expert 
Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanţă agricolă -Direcţia producţia animală şi Verificare eligibilitate proiecte 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agricolă şi verificări proiecte SAPARD 

    Numele şi adresa angajatorului D.G.A.I.A-Harghita 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

Perioada 1990-2001 
Funcţia sau postul ocupat Consilier 
Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanţă -Direcţia producţiei animale 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie animală şi industrie alimentară 

    Numele şi adresa angajatorului D.G.A.I.A-Harghita 
Perioada 1986-1990 
Funcţia sau postul ocupat Şef fermă 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea  principalelor activităţi din fermă 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Zootehnie 

    Numele şi adresa angajatorului C.A.P. Comuna Frumoasa, jud.Harghita 
Educaţie şi formare  

  

Perioada Noiembrie 1982 – Iunie 1986
Calificarea / diploma obţinută Inginer zootehnist /diplomă de licenţă

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Zootehnie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Agronomic Timişioara 
Facultatea de zootehnie şi medicină veterinară 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada Noiembrie 2004 – 2006
Calificarea / diploma obţinută Master/ Diploma de studii postuniversitar- Master

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline specifice administraţiei publice/Modernizarea administraţiei publice  prin prisma aquis-ului  
comunitar. 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de drept Lucian Blaga din Sibiu,
Facultatea de drept-Simion Bărnuţiu  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada Septembrie 2005- ianuarie 2008
Calificarea / diploma obţinută  Doctor în ştiinţe  /Diploma de doctor 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Teza de doctorat: Fondurile structurale  instrument al dezvoltării rurale în zona HR  
(Managementul proiectelor europene, marketing, legislaţie europeană şi naţională) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului- 
Facultatea de Management Agricol 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

Limba engleză   A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Prin însăşi posturile deţinute, participarea la simpozioane şi alte evenimente culturale 
s-au dezvoltat aptitudinile şi competenţele sociale: comunicativitate, muncă de echipă, 
consiliere şi îndrumare 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini manageriale, de coordonare, monitorizare şi gestionare 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe operare calculator: Windows, Excel, Internet...etc. 
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Competenţe şi aptitudini artistice Literatură – aptitudini şi competenţe dobândite atât în perioada de educaţie şi 
formare cât şi în timpul desfăşurării activităţii 
  

  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere  
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  
 
 
 
 
 
Miercurea Ciuc la 25 IULIE 2014 


