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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 
 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume URCAN GRIGORE – IOAN  

Adresa(e) Cal. Dorobanţilor, nr. 96, ap. 39, Cluj - Napoca, România 

Telefon(-oane) Mobil: 0751149801   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) adjunct@isucj.ro 

Naţionalitate(-tati) Română 

Data naşterii 26.05.1977 

Sex masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Decembrie 2019  -  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Adjunct al Inspectorului şef 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonare activitate serviciul logistic, serviciul comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi a 
compartimentului achiziţii publice 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine publică / siguranţă naţională 
  

Perioada Martie 2019  -  Noiembrie 2019 

Funcţia sau postul ocupat (Î) Adjunct al Inspectorului şef 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonare activitate serviciul logistic, serviciul comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi a 
compartimentului achiziţii publice 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine publică / siguranţă naţională 
  

Perioada Aprilie 2017 – Februarie 2019 

Funcţia sau postul ocupat Comandant detaşament 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea şi conducerea intervenţiilor în situaţii de urgenţă 
Pregătirea personalului subunităţii pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine publică / siguranţă naţională 
  

Perioada Ianuarie 2017 – Martie 2017 

Funcţia sau postul ocupat (Î) Comandant detaşament 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea şi conducerea intervenţiilor în situaţii de urgenţă 
Pregătirea personalului subunităţii pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine publică / siguranţă naţională 
  

Perioada Iulie 2007 – Decembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Comandant secţie 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea şi conducerea intervenţiilor în situaţii de urgenţă 
Pregătirea personalului subunităţii pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine publică / siguranţă naţională 
  

Perioada Februarie 2005 – Iulie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Locţiitor comandant detaşament 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Participarea la intervenţii în situaţii de urgenţă 
Pregătirea personalului subunităţii pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine publică / siguranţă naţională 

Perioada Iulie 2003 – Ianuarie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer I detaşament 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Participarea la intervenţii în situaţii de urgenţă 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine publică / siguranţă naţională 

  

Perioada Septembrie 1996 – Iunie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Subofiţer la Detaşamentul de pompieri Cluj-Napoca 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Participarea la intervenţii în situaţii de urgenţă 

Numele şi adresa angajatorului Grupul de pompieri al judeţului Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ordine publică / siguranţă naţională 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006 – 2007  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management şi afaceri  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Studii universitare de masterat 

  

Perioada 2003 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Psihologie judiciară  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Studii postuniversitare 

  

Perioada 1997 – 2002 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat – Diplomă de inginer 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Ingineria şi managementul procesării materialelor  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Studii universitare 

  

Perioada 1995 – 1996    

Calificarea / diploma obţinută Subofiţer pompieri – Certificat de absolvire 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Specialitatea auto  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Militară Pavel Zăgănescu, Boldeşti 
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Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Studii postliceale 

Perioada 1991 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Matematică - fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grup Şcolar Industrial Metalurgic, Câmpia-Turzii 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Studii liceale 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Engleza   
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

  

Competente şi abilităţi sociale - lucru în condiţii de stres 
- spirit de iniţiativă, spirit de echipă 
- capacitate de adapare foarte bună 
- abilităţi de comunicare  
- adaptabilitate rapidă în însuşirea de noi cunoştinţe şi promovarea acestora 
- seriozitate 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacitatea de a lucra cu termene limită 
- aptitudini foarte bune de organizare, coordonare şi control 
- oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor 
- atenţie sporită la detalii 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - mentenanţă tehnică  
- abilităţi practice 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

- aptitudini foarte bune de lucru în aplicaţii informatice, dobândite prin experienţa de muncă 

  

Alte competenţe şi aptitudini - aptitudini de coordonare 
- capabilitatea de a lucra în program prelungit 

  

Permis(e) de conducere - permis de conducere categoria B si C 
  

Informaţii suplimentare -  

 
 
 


