
2016   

 

  
 
 
 
 
 

Curriculum vitae  
Europass  

 

 
 
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume URS IOSIF  

E-mail(uri) presedinte@utm.ro  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Sex Masculin 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada   2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preşedintele Universităţii Titu Maiorescu  

 
 

Perioada 

    
   
  2012 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat Preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Titu Maiorescu  
 

    
  2006-2012 

 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat Rectorul Universităţii Titu Maiorescu  

 
 

Perioada 

   
   
   2003 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat    Prorector al Universităţii Titu Maiorescu 

 
 

Perioada 

    
 
  1999 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, prin concurs, Departamentul de Drept privat.  
Conducător de doctorat în domeniul Drept 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Titular la disciplinele: Drept civil. Drepturile reale. Drept civil. Teoria generală a 
obligaţiilor  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Calea Văcăreşti, nr. 187, sector 
4, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Instructiv – educativă şi de cercetare ştiinţifică 
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Educatie si formare  

Perioada    1977 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în Drept  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Dreptul muncii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea ”Babeş-Bolyai”- Cluj Napoca 

 
Perioada 

    
1963 – 1968 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenţă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea ”Babeş-Bolyai”- Cluj Napoca, Facultatea de Drept  

 

Titluri 
 

 

 Doctor Honoris Causa al Leibniz University Institute of Arts and Science USA  

 Cercetător științific de onoare al Academiei Române 

 Membru onorific al Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” 
al Academiei Române  

 Membru fondator şi vicepreşedinte al Institutului Româno-American de Studii 
Sociale, Politice şi Juridice  

 Diploma de excelenţă “Paul Bran” acordată de Academia de Studii Economice 
din Bucureşti pentru prodigioasa activitate profesional-ştiinţifică şi excelenţă în 
domeniul managementului instituţional  

 Diploma de excelenţă şi replica Sabiei Marelui Domnitor Ștefan cel Mare şi 
Sfânt,oferită de către structurile de cultură din Armata României, 2013-2014 

 Diploma de excelenţă acordată de Clubul investitorilor 01 pentru management 
performant şi contribuţia adusă la dezvoltarea bazei materiale şi cercetării ştiinţifice în 
mediul academic românesc  

 Diploma de excelenţă acordată de Consiliul Ştiinţific al Centrului de Studii şi Cercetări 
de Biodiversitate Agrosilvică – CSCBA – “Acad. David Davidescu” 

 Brevet şi plachetă omagială acordate în semn de înaltă preţuire pentru contribuţia la 
dezvoltarea Societăţii Civile din România 

 Premiul de excelență Innovation in Healt, 2015 

 Ordinul “Credință și virtute” în rang de mare ofiter conferit de Marea Lojă Națională a 
României, 2015 

 Diploma de Onoare conferită de Biblioteca Militară Națională, 2015 

 Diploma de Excelență conferită de Fundația Română de Democrație prin Drept, 2015 

 Diploma de Excelență conferită de Asociația Procurorilor din România, 2015 

 Titlu de Excelență conferit de Comisia Juridică de Disciplină și Imunități a Camerei 
Deputaților 

 Comandor al Ordinului Militar de România 

 Certificat de absolvire a cursurilor de formare continuă în specializarea management 
universitar, eliberat de Academia de Studii Economice din Bucureşti 

 Membru al Consiliul Naţional al Rectorilor din România - 2006-2012 

 Reprezentant al Universităţii Titu Maiorescu în Asociaţia Europeană a Universităţilor 
(EUA) - 2006-2012 

 Vicepreşedintele Ligii profesioniste de fotbal – 1996 -2014 
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Activitate ştiinţifică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Consultant juridic la Federaţia Română de Fotbal - 1991 - 1995 

 Consilier al ministrului Sportului - 1990 

 Membru al Consiliului Federaţiei Române de Fotbal - 1985 - 1990 
 

 Autor şi coautor a 16 lucrări monografice publicate în domeniul raporturilor de muncă, 
a contractelor civile, al organizării întreprinderilor şi societăţilor comerciale, în edituri 
recunoscute 

 Autor şi coautor a peste 40 de manuale, cursuri universitare, lucrări de practică 
juridică în domeniile dreptului muncii, dreptului civil, dreptului comercial, publicate în 
edituri recunoscute 

 Publicaţii: peste 80 de studii şi articole în reviste de specialitate 

 A prezentat peste 30 de comunicări ştiinţifice 

 Participare cu lucrări la o serie de conferinţe/susținere de prelegeri în fața studenților 
la Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Universitatea de Vest din Timişoara, 
Universitatea din Oradea, Academia de Studii Economice și The University of North 
Carolina at Greensboro. 

 Inițiator al elaborării și editării lucrării Enciclopedia Juridică Română – 2007; 
activitatea de elaborare a lucrării a fost reluată în anul 2015 (întreruperea s-a datorat 
apariției Codurilor), în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române – marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci (certificat de înregistrare OSIM nr. 089553/2007) 

 Preşedintele Conferinţei Internaţionale “Planeta Intoxicată” (2007) 
 Iniţiatorul ideii de organizare şi desfăşurare a Conferinţei internaţionale “Educaţie 

şi Creativitate pentru o Societate bazată pe Cunoaştere” Preşedinte (2007-2011) 
/ Vicepreşedinte (2012-2015) – 9 ediţii  

 Preşedintele Conferinţei Internaţionale “Psihologie şi societate” – 4 ediţii (2009-
2012) 

 Preşedinte de onoare al Cursului postuniversitar internaţional de medicină 
integrată – 4 ediţii (2010-2013) 

 Preşedinte de onoare al Cursului postuniversitar internaţional de erfecţionare în 
oxigeno-ozono-terapie  – 7 ediţii (2008-2014) 

 Vicepreşedintele Conferinţei Naţionale de Analiză Aplicată a Comportamentului 
(ABA) - ediţia a III-a, 2014 

 Contracte de cercetare, în cadrul programelor de cercetare coordonate de 
Academia Română, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Invăţământul 
Superior (CNCSIS), Academia de Studii Economice şi Universitatea Titu 
Maiorescu  

 Reconfigurarea societăţilor comerciale române potrivit sistemului 
corporatist comunitar, Academia Română, 2007 

 Politica şi cooperarea penală comunitară. Dimensiunile acestora în 
sistemul de drept românesc, Academia Română, 2007 

 Suveranitatea naţională, identitate naţională şi noua construcţie 
europeană, Academia Română, 2007 

 Comercializarea produselor turistice româneşti  pe piaţa externă ,1989 

 

Proiecte POSDRU 2007-2013 

 Tineri antreprenori în spaţiul european. Promovarea culturii antreprenoriale la 
studenţii universităţilor private şi publice din Bucureşti, prin parteneriat 
transnaţional – proiect  POSDRU 32/3.1/G/37316 – manager proiect 

 Centru pentru informare, consultanță și mentorat în vederea promovării culturii 
antreprenoriale – proiect POSDRU/92/3.1/S/57836  –  membru al echipei de 
management 

 Invăţământ modern şi calitate pentru viitor – proiect POSDRU/86/1.2/S/61434 – 
coordonator conţinut platforma e-learning  
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 Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din 

învăţământul superior – Absolvenţi pe Piaţa Muncii – proiect 
POSDRU/60/2.1/S/41750 – coordonator partener 

 Prevenirea corupţiei în educaţie, prin informare, formare şi responsabilizare – 
proiect PODCA 30342 – coordonator partener  

 Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale în vederea creşterii 
competitivităţii şi valorificării oportunităţilor de afaceri – proiect  
POSDRU/92/3.1/S/61289 – coordonator consultanţă  

 Burse doctorale de pregătire economică şi bioeconomică complexă pentru 
siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice – 
proiect POSDRU ID 77082  

 Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel 
european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ – proiect 
POSDRU/159/1.5/S/141699 – coordonator ştiinţific  

 Start în carieră. Bune practici europene în consilierea profesională a studenţilor 
români – proiect POSDRU/160/2.1/S/137360 – responsabil Partener  

 

  

 
 

 


