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Curriculum vitae  

Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Valentin Partenie MUNTEANU 

Adresă(e) Str. Varsovia nr. 22-24/1, Dumbravita, jud. Timis, Romania 

Telefon(oane) 00-40256-592569 

 

Mobil: 00-40744-543547 

Fax(uri) 00-40256) 592500 

E-mail(uri) valentin.munteanu@e-uvt.ro 
valentin6708@yahoo.com  

  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 10.08.1967 
  

Sex Masculin 
  

Poziţia  Membru Comisie doctorat 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Departament Management 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Coordonarea activităţii didactice , de cercetare şi administartive în 

cadrul departamentului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

  

Perioada 2008 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii didactice pentru ciclurile licenţă, master, 
doctorat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie 

Perioada 2004 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri: Etică în afaceri, Managementul proiectelor, Managementul 
producţiei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

Perioada 2000 - 2004  
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Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri şi seminarii: Managementul producţiei, Management 
comparat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

Perioada 1992 - 2000  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Seminarii: Managementul producţiei, Management in 
telecomunicaţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

2006  2015 

Manager proiect 

Coordonator partener, în proiectul „Dezvoltarea sistemului 

european de management al calificărilor universitare şi 

valorificarea competenţelor informale”, POSDRU /86/1.2/S/63252, 

2011-2013 

Coordonator partener, în proiectul „Centru pilot integrat pentru 

initierea si sprijinirea afacerilor, in scopul cresterii competitivitatii 

economiei romanesti in conditiile aderarii la Uniunea Europeana si 

a dezvoltarii durabile”, POSDRU/9/3.1/S/1, 2010-2012 

Coordonator proiect „Administrarea organizaţiilor de afaceri – 

competitivitate, responsabilitate şi cultură orientată spre calitate în 

mediul de afaceri din Regiunea Vest”, PHARE : 104482 / 

29.11.2005 (intervalul 2006-2007) 

Coordonator partener - activităţi tehnice (Expert pe termen lung – 

evaluare planuri de afaceri), „ACCES – Antreprenoriat – Curaj, 

Cunoaștere, Efort, Succes”, ID: 149677, finanţat de Fondul Social 

European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane (POS DRU) (intervalul: 2015). 

Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4 

Formare profesională 
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

2006  2019 

Expert - membru echipă implementare proiect 

Expert pe termen lung, coordonator implementare specializare 

Management, în proiectul "Inovarea educatiei  universitare la 

nivelul ciclului de licenta a viitorilor specialisti economisti in 

management si administrarea afacerilor pentru dezvoltarea 

durabila a organizatiilor din Romania in economia bazata pe 

cunoastere - INOVMAN", POSDRU/156/1.2/G/136372, 2014-2015 

Expert pe termen lung, expert evaluarea calității, în proiectul 

„Academia de antreprenoriat bazat pe cunoaştere”,  

POSDRU/92/3.1/S/56330, 2010-2013 

Expert pe termen lung, lector, în proiectul „Adaptarea curriculei 

universitare, de masterat, la cerintele pietei muncii din Romania 

in domeniul proiectelor finantate din fondurile structurale si de 

coeziune, POSDRU/86/1.2/G/64076, 2010-2013 

Expert pe termen lung, expert evaluarea calității, în proiectul 

„Cresterea calitatii si a competitivitatii cercetarii doctorale prin 

acordarea de burse”, POSDRU/88/1.5/S/49516 

Expert pe termen lung, expert coordonare stagii practică, în 

proiectul „Practica studentilor economisti.Parteneriat interregional 

pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri – 

PRACTeam”, POSDRU/90/2.1/S/64150 

Expert pe termen lung, coordonator servicii integrate, în proiectul 

”Stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din 

Regiunea de Vest – Start Smart”, POCU/82/3/7/104255 

Membru în proiectul „Managementul imm-urilor din regiunea de 

Vest – modele, metode şi tehnici pentru creşterea competitivităţii 

lor europene”, Cod CNCSIS: 553, 2006-2008 

Membru în proiectul „Studiu privind potenţialul inovativ, sursă a 

avantajului competitiv al organizaţiilor. Cercetare regională 

multisectorială”,– grant de tip A, Cod CNCSIS 268, Nr. : 

27998/2005, (intervalul 2005-2006)  

Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4 
 

Formare profesională şi cercetare 
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

2002 – prezent 

Evalutor examene finalizare cursuri programe de formare 

profesională, Evaluator programe de formare profesională 

Participare în comisii de evaluare finaşiyare cursuri de formare 

profesională acreditate ANC (manager proiect, competenţe 

antreprenoriale, managementul resurselor umane) 

Participare în comisii de evaluare a furniyorilor şi programelor de 

formare profesională acreditate ANC )anager proiect, manager 

resurse umane, competenţe antreprenoriale) 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, Str. 

Florimund Mercy, nr. 2, Timişoara 

Formare profesională 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

2017- prezent 

Evaluator proiecte 

 

Consultanţă evaluare proiecte Programul Operaţional Regional 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest Romînia, Str. 

Proclamaţia de la Timişoara, nr. 5, Timişoara 

Evaluare proiecte 

 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2000-2003  

Calificarea / diploma obţinută    Diploma de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Titlul tezei: Contribuţii la modelarea programării sarcinilor de 
producţie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

 

ISCED 6 

Perioada 1995 - 1999  

Calificarea / diploma obţinută    Diploma de licenţă în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Finanţe Asigurări 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

 

ISCED 5 
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Perioada 1986 - 1991  

Calificarea / diploma obţinută    Diploma de licenţă în inginerie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Electronică şi Telecomunicaţii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Politehnica din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 5 
  
 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  C1 autonom C1 autonom C1 independent C1 independent C1 independent 

Limba            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de analiză şi sinteză, Stil de comunicare eficient, 
experienţă pedagogică şi de formare, experienţă de lucru în echipă 
în cadrul proiectelor, leadership, organizare personala eficienta, 
rezistență la efort și stres 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice 
 

Permis conducere 

Competenţe în luarea deciziilor, Tehnici şi metode de analiză 
comparativă,  Management de proiect + ecriere, implementare, 
evaluare (proiecte de cercetare, POSDRU, POR), organizare de 

evenimente ştiinţifice şi profesionale (conferinţe, workshopuri, 
simpozioane), management organizaţional (prodeca FEAA)  
 
Utilizare foarte buna a calculatorului, multimedia, social media;  
 
Birotică, echipamente tehnice uzuale 

 

Categoria B, experienţă 26 ani 

  

  

Apartenenta la asociatii 

profesionale 

Membru fondator in Societatea Academica de Management din 
Romania 
Membru Societatea Română de Analiză Economico Finaciară 
Membru CEMASO (Centrul de Cercetări în domeniul 
Managementului și Schimbării Organizaționale) 

  

  

  

Informaţii suplimentare Referinţe:  Prof. dr. Petru Stefea,  Universitatea de Vest din 

Timisoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, 
Decan, telefon: (00-40-744)632325 
Prof. dr. Ioan Popa, Academia de Studii Economie, Bucuresti, 
Facultatea de Management, Prodecan, telefon: (00-40-723)351912 
Ec. Sorin Maxim, Director, Agentia pentru Dezvoltare Regională 
Vest, (00-40-746)306236 
Diana Alina Cojoleanca, Director, Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Timiș, tel.  0256-432.779 
  

Timişoara, 10.06.2019 


