
   
 
  

Curriculum vitae  
 

 

  

Informatii personale  

Nume / Prenume BABȚAN VARGA FLORIN LIVIU  

Adresa Jud. Cluj, Loc. Baciu, str. Transilvaniei nr. 63, Cod Poștal 407055 

Telefon 0264-260164 Mobil: 0741-493374  

Fax 0264-260164                                                                                     0723-277841 

E-mail florin_babtan@yahoo.com     florin.babtan@meteoromania.ro 
  

Cetatenia română 
  

Data nasterii 15 februarie 1971 
  

Sex masculin 
  

  
  

Experiența profesională  

  

  

  

  
  

Perioada Martie 2012 – prezent   

Functia sau postul ocupat Director sucursală   

Principalele activitati si responsabilitati Coordonarea întregii activități a sucursalei ( economică, tehnico – administrativă, juridică )  

Numele si adresa angajatorului Administrația Națională de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate meteorologie 

  

Perioada 2005 – februarie 2012  

Functia sau postul ocupat Economist  

Principalele activitati si responsabilitati licitații, achiziții publice, întocmirea caietelor de sarcini, întocmirea programului anual de achiziții 
publice al sucursalei, întocmirea BVC-ului sucursalei în colaborare cu conducerea 

Numele si adresa angajatorului Administrația Națională de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate meteorologie 

  
 

Perioada 2009 – 2012  

Functia sau postul ocupat Contabil Șef ( contract cu timp parțial ½ normă ) 



Principalele activitati si responsabilitati Conducerea activității de contabilitate, calcularea anuală a costului de producție, întocmirea de tabele 
statistice bianuale pentru evidențierea punctelor forte și punctelor slabe ale companiei pe cele trei 
domenii principale de activitate : producție, vânzări, producție lohn. Prezentarea stării companiei la 
întâlnirile cu asociații și cu administratorul din Germania al companiei. 

Numele si adresa angajatorului SC EUROMA SPORT SRL societate cu capital integral străin (Germania) 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 
 
 
 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Principalele activitati si responsabilitati 
Numele si adresa angajatorului 

 
 
 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

 
 

Principalele activitati si responsabilitati 
 
 

Numele si adresa angajatorului 

Producția de echipamente sportive preponderent pentru BENZ SPORTGERETEFABRIK GMBH 
Germania. 
 
 
 
2003 – 2004 
Funcționar economic 
Calculul și întocmirea statelor de salarii pentru salariații sucursalei ( peste 100 de salariaţi ) 
Compania Națională Institutul Național de Meteorologie Hidrologie și Gospodărire a Apelor SA  
Sucursala Centrul Meteorologic Regional Cluj 
 
 
1997 – 2001 
Funcţionar administrativ 
Achiziții, gestiune mijloace fixe și obiecte de inventar, gestiunea magaziei de materiale, transport 
persoane și materiale la stațiile meteorologice, participarea în comisiile de inventariere anuală a 
patrimoniului. 
Direcția Apelor Someș Tisa   (1997 – 1999 ) 
CN INMHGA SA Centrul Meteorologic Regional Cluj    (1999 – 2001 ) 
 

Perioada 1993 – 1996 și 2002 

Functia sau postul ocupat Observator meteorolog 

Principalele activitati si responsabilitati efectuarea de măsurători meteorologice, descifrări diagrame, intocmirea tabelelor lunare  

Numele si adresa angajatorului Direcția Apelor Someș Tisa  -  Stația Meteorologică Vlădeasa 1400  (1993 – 1996 ) 
CN INMHGA SA Centrul Meteorologic Regional Cluj – Stația Meteorologică Cluj Napoca (2002) 

 

 

Perioada 

 
 
 
1990 – 1992  

Functia sau postul ocupat Operator preparare 

Principalele activitati si responsabilitati Supravegherea  și acționarea de la panoul de comandă a fluxului tehnologic automat de preparare a 
bentonitei industriale, intervenții în cazul apariției unor defecțiuni.   

Numele si adresa angajatorului Exploatarea Minieră Cluj  Napoca 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 

 
 

Educație și formare 

Producție 
 
 
 
 
 
 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

Bănci și Burse de Valori 

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeș - Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamant / formare 

 
 
 

Studii superioare 

Perioada 2007   

Calificarea / diploma obtinuta Inspector protecția muncii 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

Evaluări de risc, norme și legislație privind securitatea și sănătatea în muncă 



Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare 

 
SC ETALON SRL ARAD 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamant / formare 

Formare profesională 

 

 

Perioada 

 
 
 
2016   

Calificarea / diploma obtinuta Achiziţii publice 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

Managementul achiziţiilor publice 

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare 

 
BEST TEHNOLOGY  BUSINESS & TRAINING BUCUREŞTI 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamant / formare 

Formare profesională 

  

 

Limbi străine cunoscute 

 

 

Engleză – nivel mediu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații suplimentare 

Franceză  – nivel mediu 
 
Expert contabil, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din 
România. 
Membru al  Asociației Rangerilor din România, Clubului de protecție al peșterilor Piatra 
Altarului, Clubului de Speologie Politehnica, Clubului Alpin Român. 
Parașutist și alpinist militar brevetat. 
 
 

  

  

Anexe Copie Diploma de licență, Copie Cartea de Identitate, Copie Carnet membru CECCAR. 

 


