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CURRICULUM 

VITAE 

      Europass            
                                                                                                              

  

        Informaţii personale  

Nume / Prenume HURJUI  IOAN 

Adresă(e) Str. Mărăşti, nr. 20, bl. 14, ap. 1, Suceava, România 

Telefoane 0722585481, 0744597655 

E-mail hurjui_ioan@yahoo.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii 26.06.1954 

Sex Masculin 

Experienţa profesională  

Perioada 17.10.2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consilier de Conturi 

Activităţi şi responsabilităţi   
principale 

Conducere 

Numele şi adresa angajatorului Curtea de Conturi a României 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Control financiar asupra modului de formare, administrare şi de întrebuinţare a resurselor 

financiare ale statului şi ale sectorului public, audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie 

ale bugetului public consolidat şi audit de performanţă a unui program, proiect, proces sau 

activitate care utilizează resursele publice alocate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi   
principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

2014 - prezent 

Conferențiar univ. dr.  

 

Cursuri și seminarii la disciplinele  Monedă, Finanţe Publice, Finanţe, Politici şi previziuni 

financiare 

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 

 

Educație 

Perioada 17.05.2002 – 16.10.2011 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conducere 

Numele şi adresa angajatorului Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  
 
 

 
Perioada                                                

Control financiar asupra modului de formare, administrare şi de întrebuinţare a resurselor 

financiare ale statului şi ale sectorului public, audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie 

ale bugetului public consolidat şi audit de performanţă a unui program, proiect, proces sau 

activitate care utilizează resursele publice alocate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.     

  

01.02.1994 – 16.05.2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Funcţia sau postul ocupat Controlor financiar 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Control financiar ulterior 

Numele şi adresa angajatorului Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Control financiar ulterior extern 

                                         
Perioada 

 

1994 - 1985 

Funcţia sau postul ocupat Director investiţii 

 Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conducere 

Numele şi adresa angajatorului O.E.C. CARPAŢI Bucureşti, U.A. Gălăneşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Construcţii - montaj 

Perioada 1979 - 1985 

Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conducere 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Local Rădăuţi, Serviciul sistematizare şi gospodărire locală 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţie publică locală 

                                          
Perioada 

 

1978 - 1979 

Funcţia sau postul ocupat Şef lot 

 Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare activitate construcţii - montaj 

Numele şi adresa angajatorului I.J.C.M. Suceava, Şantier Fălticeni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Construcţii - montaj 

Perioada 1977 - 1978 

Funcţia sau postul ocupat Şef punct lucru - stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare activitate construcţii - montaj 

Numele şi adresa angajatorului D.J.D.P. Bistriţa Năsăud 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

         Educaţie şi formare 

Construcţii – montaj 

 

                                          
Perioada 02.06.2008 -  10.06.2008 

Calificarea/Diploma obţinută Certificat de absolvire Standarde Internaţionale de Audit 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

K.P.M.G. România 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Certification of the Romanian Court of accounts as international certified auditors 

                                          
Perioada 2006 - 2011 

Calificarea/Diploma obţinută Doctor în economie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea „Valahia” din Târgovişte , Şcoala Doctorală, Domeniul Ştiinţe economice 
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Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Doctorat 

                                          
Perioada decembrie 2007 

Calificarea/Diploma obţinută Certificat de absolvire Informaţii clasificate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Institutul Naţional de Administraţie şi Curtea de Conturi a României 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Postuniversitar 

                                          
Perioada ianuarie – martie 2005 

Calificarea/Diploma obţinută Certificat de absolvire Audit financiar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Oficiul Naţional de Audit al Marii Britanii şi Curtea de Conturi a României 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Postuniversitar 

                                          
Perioada 01.10.2003 – 31.01.2004 

Calificarea/Diploma obţinută Certificat de absolvire utilizare PC şi programe de birotică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare“ Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Postuniversitar 

                                          
Perioada octombrie 2004 

Calificarea/Diploma obţinută Certificat de absolvire SOFT IDEEA  2004 şi IDEEA  2002 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Curtea de Conturi a României 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Postuniversitar 

                                         
Perioada 01.03.2001 – 30.06.2001 

Calificarea/Diploma obţinută Diplomă în Management şi control 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Postuniversitar 

                                         
Perioada 10.11.2000 – 15.12.2000 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de absolvire Curs iniţiere în utilizarea microcalculatoarelor IBM – PC, Specialitatea 

utilizare microsisteme PC 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

M.E.N., Comisia Naţională de Informatică 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Postuniversitar 

                                          
Perioada 1980 - 1985 

Calificarea/Diploma obţinută   Economist/Diplomă de licenţă 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea 

Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 Licenţă 

                                          
Perioada  1973 - 1977 

Calificarea/Diploma obţinută Inginer/Diplomă de licenţă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Construcţii 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Licenţă 

                                     Perioada  1968 - 1973 

Calificarea/Diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic „E. Hurmuzachi“ Rădăuţi 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

Premii obținute 
 

Membru în organizaţii, 
asociaţii profesionale de 

prestigiu, naţionale şi 
internaţionale 

Bacalaureat 

 

 

Ordinul Național  ”Pentru Merit” în grad de ”Cavaler” Decret 422/ 26.06.2014 

 

 Membru fondator inactiv  ANEVAR din anul 2012 cu legitimația 11537 
 Membru CEDIMES Franța din anul 2009 cu legitimația 0986 
 Membru comitet editorial în Scientific & Academic Publishing (SAP) din anul 2014  
 Membru comitet editorial la European Journal of Accounting, Finance & Business din anul 

2016 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

  
 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(i) cunoscută(e)  

Autoevaluare  

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

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 
 
B
1 

 
Utilizator 

independent 

 
 

B
1 

 
Utilizator 
indepen 

dent 

 
 

B
1 

 
Utilizator 
indepen 

dent 

 
 

B
1 

 
Utilizator 
indepen 

dent 

 
 

B1 

 
Utilizator 
independ 

ent 

 
A
1 

Utilizator 
elementar 

 
A
1 

Utilizator 
elementar 

 
A
1 

Utilizator 
elementar 

 
A
1 

Utilizator 
elementar 

 
A1 

Utilizator 
elementar 

Nivel european* 

Limba franceză 

Limba Germană 

  Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare şi spirit de echipă, calități de lider, bun organizator. 

Competenţe şi aptitudini     
organizatorice 

Spirit organizatoric: coordonarea activităţii altor persoane, gestionare proiecte şi bugete, 

conducere activităţi productive atât în ţară cât şi în străinătate, conducere activitate a  

peste 2000 de persoane. 

   Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a  calculatorului 

Microsoft office, Internet, Power Point 

     Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: călătoriile şi lectura 

            Permis(e) de conducere Categoriile:  B, C, D, D+E, TR 

 

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

