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Informaţii personale  

Nume / Prenume    Munteanu Victor 

Adresă(e) str. Drumul Agatului nr. 51, Sector 1, Bucureşti 

Telefon(oane)  021.780.56.44                                           Mobil: 0744.502.339    

Fax(uri)   

E-mail(uri) a2c_vm@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 26.04.1953 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

                                         
    

  

Experienţa profesională 
 
                                                    Perioada 
                        
                         Funcţia sau postul ocupat 
 
 
      Activitati si responsabilitati principale 
                  
                 Numele si adresa angajatorului  
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
  
                                                   Perioada 
                        Functia sau postul ocupat 
                  Numele si adresa angajatorului 
       Activitati si responsabilitati principale  
  Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
                
                                                                                         

 
 
 Aug.2011-în prezent 
 
 Profesor universitar dr. – cadru didactic,Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”     Bucureşti;      
 Departamentul Contabilitate şi Audit, disciplinele: Bazele Contabilităţii, Contabilitate        financiară, 
Audit financiar extern, Audit intern,Control financiar, Standarde internationale de audit 
 Activităţi specifice, didactice de predare , indrumare si de cercetare; 
  
 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Splaiul Unirii nr.176 
 Învăţământ superior 
 
 2012-2014 
 Prorector cu activitatea didactica si a managementul calitatii educatiei 
 Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” Bucuresti 
 Conducerea procesului de invatamant si a managementului calitatii educatiei 
 Invatamant superior 

Perioada 2000-2012 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar dr. – cadru didactic, Universitatea Româno Americană,  Departamentul 
„Finanţe, Credit,-Contabilitate”, disciplinele: Bazele Contabilităţii, Contabilitate financiară, Control şi 
audit financiar,Audit financiar extern, Audit intern si operational, Standarde Internationale de Audit. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice, didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Americană, Bd. Expozitiei nr.1B, Sect.1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate     Învăţământ superior 

mailto:a2c_vm@yahoo.com
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Perioada 2008-in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar dr. – conducător doctorat, domeniul „Contabilitate”  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice, didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Valahia din Târgoviște 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate     Evaluare, coordonare si indrumare 
 

Perioada 2004-2010 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul Științific al revistei “Audit Financiar” și membru titular în Comitetul de 
excelență CAFR  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice, manageriale și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Camera Auditorilor Financiari din România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Coordonare, îndrumare, execuție 
 
 

Perioada 2006-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru – Secretar, Comisia de evaluare instituțională pentru activități manageriale și financiare –  
Agentia Romana de Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior-ARACIS  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice, manageriale și de evaluare – asigurarea calității educației 

Numele şi adresa angajatorului ARACIS 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare(acreditare), coordonare, îndrumare institutii de invatamant superior 
 

Perioada 2008-2011 

Funcţia sau postul ocupat Membru – Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare și îndrumare 

Numele şi adresa angajatorului Camera Auditorilor Financiari din România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonare, îndrumare in activitatea de audit financiar 
 

Perioada 2005-2009 

Funcţia sau postul ocupat Director  Științific al revistei “Audit Financiar”   

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice, manageriale și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Camera Auditorilor Financiari din România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Coordonare, îndrumare, evaluare 
 

Perioada 2000-2008  

Funcţia sau postul ocupat Prorector cu probleme de  învăţământ si calitatea educatiei la Universitatea Româno – Americană 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de conducere a procesului de învăţământ şi a managementului calităţii educaţiei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Americană, Bd. Expozitiei nr.1B, Sect.1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 
 

Perioada 1999 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Sef catedra, Conferenţiar universitar doctor, Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea 
„Management Financiar - Contabil” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de conducere, didactice şi de cercetare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada 1997-1998 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar dr. – cadru didactic asociat, Academia de Studii Economice, Facultatea de 
„Contabilitate şi Informatică de Gestiune”, disciplinele: Contabilitatea financiară, Control financiar si 
expertiză  contabila, Audit financiar – contabil. 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice, didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada 1996-1999 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan, lector universitar doctor, Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea „Management 
Financiar - Contabil” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de conducere, didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ecologică Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

  

  

Perioada 1996-1997 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor – cadru didactic asociat Academia de Studii Economice Bucureşti, 
Facultatea de „Contabilitate şi Informatică de Gestiune”, disciplinele: Contabilitatea financiară, 
Control financiar si  expertiză contabila,  Audit financiar – contabil. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada 1995-1996 

Funcţia sau postul ocupat Şef Departament Audit financiar şi expertiză contabilă, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România(CECCAR) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de conducere 

Numele şi adresa angajatorului CECCAR 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reglementări si metodologii in activitatea de audit financiar 
 

Perioada 1993-1997 

Funcţia sau postul ocupat Membru , Colegiul Consultativ al Contabilităţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de conducere 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Finanţelor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reglementări si metodologii  în domeniul contabilităţii 

 
Perioada 

 
1993-1996 

Funcţia sau postul ocupat Director, Revista „Expertiza contabilă” – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România(CECCAR) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de conducere şi evaluare 

Numele şi adresa angajatorului CECCAR 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonare, evaluare, indrumare si executie 

 
Perioada 

 
1993-1995 

Funcţia sau postul ocupat Membru, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Consiliul Superior şi 
Biroul permanent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de conducere 

Numele şi adresa angajatorului CECCAR 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

   Coordonare,indrumare si executie 

Perioada 1993-1995 

Funcţia sau postul ocupat Secretar general, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de conducere 
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Numele şi adresa angajatorului CECCAR 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Execuţie şi conducere 

 
Perioada 

 
1992-1996 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar drd. – cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice didactice  

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada 1990-1993 

Funcţia sau postul ocupat Inspector general, Direcţia generală a contabilităţii din Ministerul Finanţelor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de conducere şi evaluare 

  

  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Finanţelor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonare, indrumare si executie 

 
Perioada 

 
1988-1990 

Funcţia sau postul ocupat Economist principal III, Direcţia normării şi metodologiei contabile din Ministerul Finanţelor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de conducere şi evaluare 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Finanţelor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonare,indrumare si executie 

 
Perioada 

 
1985-1990 

Funcţia sau postul ocupat Economist principal, Direcţia metodologiei contabile din Ministerul Agriculturii si Industriei 
Alimentare(MAIA) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de conducere şi evaluare  

Numele şi adresa angajatorului M.A.I.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonare,indrumare si executie 

 
Perioada 

 
1981-1985 

Funcţia sau postul ocupat Analist – programator şi şef proiecte financiar – contabile, Centrul Informational si de Calcul al 
Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de proiectare 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Informational si de Calcul al Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Informatica si proiectare 
 

Perioada 1979-1980 

Funcţia sau postul ocupat Economist, Serviciul de contabilitate - Centrul Informational si de Calcul al Ministerului Agriculturii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de execuţie 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Calcul al Ministerului Agriculturii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economist 
 

Perioada 1979 

Funcţia sau postul ocupat Economist, Serviciul de contabilitate – Întreprinderea de Industrializarea Legumelor şi Fructelor 
Giurgiu, jud. Giurgiu 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de execuţie 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Industrializarea Legumelor şi Fructelor, Giurgiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economist 
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Perioada 1975-1979 

Funcţia sau postul ocupat Economist, Academia de Studii Economice Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de execuţie 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucujreşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 
 

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi 
instrucţiunile) 

 
 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire           Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Disc
urs 
oral 

                  Exprimare scrisă 

Franceză  B2 
Utilizator 

Independent 
B2 

Utilizator 
Independent 

B2 
Utilizator 

Independent 
B2 

Utilizator 
Independent 

B2 
Utilizator 

Independent 

Engleză  
B2 

Utilizator 
Independent 

B2 
Utilizator 

Independent 
B2 

Utilizator 
Independent 

B2 
Utilizator 

Independent 
B2 

Utilizator 
Independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - bună capacitate de comunicare, spirit de echipă, relaţii foarte bune de colaborare 
profesională cu toate categoriile de angajaţi şi în primul rând cadre didactice, 
auditori financiari si experti contabili, perseverenţă şi tenacitate în dezvoltarea unui 
climat de muncă angajant; 

- adaptare la medii multiculturale, prin participarea la conferinţe internaţionale. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - leadership, prin ocuparea mai multor funcţii de conducere (Prorector cu probleme 
de învăţământ, coordonator, prodecan, şef departament, director, secretar 
general, inspector general, expert I, economist principal;) 

- bun organizator şi iniţiator de acţiuni, competenţe dobândite în coordonarea şi 
administrarea activităţii persoanelor (şef de proiecte, inspector general, secretar 
general CECCAR, prodecan, prorector). 

 

Permis(e) de conducere - Categoria B 

 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

       Tehnoredactare, prezentare, editare, baze de date etc. 

  

  

Informaţii suplimentare - membru titular al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România – filiala Municipiului Bucureşti din anul 1986; 

-        membru titular al Camerei Auditorilor Financiari din Romania din anul 2001; 
- Ordinul „Meritul pentru învăţământ” în grad de „Ofiţer”, Decret prezidenţial nr. 

1097 din 2004, Monitorul Oficial nr. 1181 – 13.12.2004; 
- 1994-curs specializare” Contabilitatea in economia de piata” si „Organizarea 

si desfasurarea activitatii de audit financiar-contabil intr-un cabinet de profil”-
Ordinul Expertilor Contabili si Contabililor Agreati( OECCA) Franta; 

- 1995-Seminar specializare” Auditul legal al situatiilor financiare”-Compania 
Nationala a Comisarilor de Conturi(CNCC) Franta; 

- Auditor financiar de onoare din anul 2011. 
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