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INFORMAŢII PERSONALE Valeriu MUNTEANU  
 

  

 Str. Ialoveni 100/1, ap. 69, Chișinău, MD-2070, Republica Moldova  

 +373 22 284130     +373 68888066        

 valeriu12@yahoo.com 

Skype podgoreanul   

Sexul masculin | Data nașterii 08/07/1970 | Naționalitatea Român 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

Septembrie 2018 – prezent                  Coordonator Direcție management și dezvoltarea afacerii 
                                                                RoboCode SRL, bd. Dacia 24/2, Chișinău, Republica Moldova, tel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprilie 2015 – până în prezent  

Web: robocode.md 
 

• Coordonarea managerilor rețelei de școli de robotică și programare ”RoboCode” și a tuturor 
proceselor operaționale din cadrul companiei; 

• Angajarea personalului administrativ; 

• Gestionarea bugetelor operaționale; 

• Planificarea strategică și operațională; 
Tipul sau sectorul de activitate: Instruirea copiilor în domeniul IT 
 
 
Coordonator de Programe (Programul Business pentru Transformare), Trainer/Mentor 

AO Dinar, str. Schinoasa Deal 51/6, Chișinău, MD 2028, Republica Moldova. Tel. +373 22 282708, 
mobil + 373 676 60215; web: www.b4t.md  

▪ Scrierea propunerilor de proiect;  

▪ Managementul proiectelor în derulare; 

▪ Fundraising; 

▪ Formator/mentor în cadrul activităților de instruire și dezvoltare a afacerilor 
Tipul sau sectorul de activitate Dezvoltare rurală; Dezvoltarea businessului mic; Instruirea adulților; 
Microcreditare  

 
 

Februarie 2013 – Octombrie 2013  Șef de Departament  

Fundația ”Misiunea Fără Frontiere Moldova”, str. M. Kogălniceanu 75/4, Chișinău, MD – 2051, 
Republica Moldova, web: www.mwbi.org   

▪ Planificarea și organizarea tuturor operațiunilor din cadrul Departamentului Educație Vocațională 

▪ Elaborarea rapoartelor lunare, trimestriale și anuale pentru conducerea internațională și donatori; 

▪ Angajarea și evaluarea personalului; 

▪ Elaborarea propunerilor de proiecte, planuri de afaceri; 

▪ Responsabil de bugetul departamentului vocațional și a centrelor agricole aflate în gestiune; 
▪ Administrarea activității cadrelor didactice și a personalului proiectului; 
Tipul sau sectorul de activitate Proiecte de dezvoltare și asistență socială; Instruire vocațională; Afaceri  
în agricultură  

 
 

Februarie 2012 – Februarie 2013  Manager PSI (Population Services International)  

ÎM ”Black Sea Seeds” SRL, str. V. Alexandri 13, Chișinău, Republica Moldova  

▪ Suport fondatorilor în dezvoltarea ÎM ”Black Sea Seeds” SRL în Moldova; 

▪  Gestionarea procedurilor de import/export, activități legate de obținerea granturilor, subsidiilor pentru  

http://www.b4t.md/
http://www.mwbi.org/
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produsele importate/exportate; 

▪ Administrarea proceselor legate de arenda, procurarea, construcția, renovarea infrastructurii, 
necesare pentru implementarea proiectului; 

▪ Elaborarea și implementarea programelor de instruire a personalului și multiplicatorilor de semințe 
organice; 

▪ Elaborarea rapoartelor către PSI. 
Tipul sau sectorul de activitate Agricultură și Dezvoltare rurală; Producerea și multiplicarea semințelor 
organice.  

 
 

 
 

Noiembrie 2008 – Februarie 2012  Manager de programe  

Filiala din Moldova a Fundației ”Stichting Dorcas AID International”, str. Timișoara 11 ”A”, Chișinău, 
Republica Moldova, web: www.dorcas.org   

▪ Asigurarea respectării de către programele implementate a politicilor DAI, a bugetelor, 
propunerilor de proiecte și a celor mai performante practice și standarde din domeniu. 
Efectuarea activităților de monitorizare și evaluare. Asigurarea respectării standardelor ISO în 
procesul de gestionare a programelor/proiectelor; 

▪ Consultarea în mod regulat a managementului de vârf în materie de stadiu de evoluare a 
programelor și probleme curente; 

▪ Identificarea partenerilor și a noilor proiecte, estimarea noilor propuneri de proiect și ale 
bugetelor acestora; 

▪ Oferirea de asistență tehnică și a consultațiilor curente către programele în derulare, 
implementate de către organizațiile partener; 

▪ Responsabil de activitățile de ridicare de fonduri la nivel local; 

▪ Prezentarea rapoartelor solicitate de către Bordul Internațional; 

▪ Acordarea sprijinului necesar partenerilor în elaborarea planurilor anuale a bugetelor anuale 
și a fluxurilor de numerar; 

▪ Implicarea activă în elaborarea politicii generale și a planificării strategice pentru activitatea 
Fundației în Republica Moldova; 

▪ Implicarea activă în procesul de recrutare a cadrelor pentru oficiul DAI din Moldova; 

▪ Implicarea activă în procesul de formare a capacităților organizațiilor partener; 

▪ Responsabil de relații cu Publicul 

Tipul sau sectorul de activitate Asistență umanitară și dezvoltare 

 

Ianuarie 2002 – Noiembrie 2008  Manager de Proiect  

Fundația ”Misiunea Fără Frontiere Moldova”, str. M. Kogălniceanu 75/4, Chișinău, MD – 2051, 
Republica Moldova, web: www.mwbi.org  

▪ Planificarea și organizarea tuturor operațiunilor din cadrul Proiectului Educație Vocațională; 

▪ Elaborarea rapoartelor lunare, trimestriale și anuale pentru conducerea internațională și donatori; 

▪ Angajarea și evaluarea personalului; 

▪ Elaborarea propunerilor de proiecte, planuri de afaceri; 

▪ Responsabil de bugetul departamentului vocațional și a gospodăriilor agricole aflate în gestiune; 

▪ Administrarea activității cadrelor didactice și a personalului proiectului; 
Tipul sau sectorul de activitate Proiecte de dezvoltare și asistență socială; Instruire vocațională; Afaceri  
în agricultură  

 
 

Martie 1995 – Ianuarie 2002  Coordonator Relații Externe; Șef departament Relații Externe și Cooperare  

Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova, str. Ialoveni 100, Chișinău, 
MD-2070, republica Moldova, web: www.aap.gov.md   

▪ Gestionarea procesului de stabilire și dezvoltare a relațiilor dintre Academie și instituțiile internaționale 
de suport, instituții similare și personalități din străinătate;  

▪ Elaborarea și coordonarea proiectelor internaționale în domeniul instruirii și perfecționării funcționarilor 
publici de la toate nivelurile administrației publice din Moldova, a proiectelor de schimb de studenți și 
cadre didactice cu instituțiile similare din străinătate; 

▪ Elaborarea și promovarea politicii relațiilor internaționale ale Academiei; 

▪ Promovarea imaginii Academiei în republică și pe arena internațională. 

http://www.dorcas.org/
http://www.aap.gov.md/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

Tipul sau sectorul de activitate Instruire; Relații Internaționale, Administrare Publică  

Septembrie 1997 – Iunie 2000  Master în Managementul Public   

Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova, Chișinău 

 

Septembrie 1993 – Iunie 1995  Traducător – referent de limbă engleză   

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău  

 

   

Septembrie 1987 – Iunie 1992  Filolog, profesor de limbă și literatură română   

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău  

 

Limba(i) maternă(e) Limba Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversație  

Discurs oral   

Limba Engleză C2  C2  C2  C2  C2  

 .  

Limba Rusă C2  C2  C2  C2  C2  

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine  

Competențe de comunicare  ▪ bune competențe de comunicare dobândite prin experiența de formator în cadrul evenimentelor de 
instruire a adulților. 
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Competențe informatice  ▪ o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office, abilități bune de lucru cu informația în spațiul 
virtual 

  

Competențe 
organizaționale/manageriale  

▪ leadership (am fost responsabil de echipe de până la 40 de persoane); 

▪ gândire strategică (circa 15 ani de experiență în scrierea propunerilor de proiect, planificare strategică 
și operațională); 

▪ vizionarism (circa 15 ani de experiență în elaborarea proiectelor și programelor de dezvoltare);  

▪ abilitate de a gestiona simultan mai multe sarcini (implementarea simultană a câtorva proiecte pe 
parcursul mai multor ani). 
 

Competențe dobândite la locul de 
muncă  

▪ abilități bune de scriere a propunerilor de proiect (am elaborat personal circa 40 de propuneri de proiect 
înaintate pentru finanțare donatorilor externi); 

▪ o bună cunoaștere a managementului ciclului de proiect (am coordonat și gestionat în calitate de 
manager circa 30 proiecte cu bugete cuprinse între 50 000 USD – 250 000 USD); 

▪ abilități bune de elaborare a planurilor de afacere (numai în ultimul an din activitatea profesională am 
elaborat 12 planuri de afacere și am evaluat zeci de planuri de afacere prezentate pentru micro-
finanțare); 

▪ o bună cunoaștere a proceselor de planificare strategică, operațională, financiară (am elaborat zeci 
de planuri și bugete anuale, pentru perioade de 3-5 ani și raportare (rapoarte trimestriale, de final, etc.); 

▪ o bună cunoaștere a mediului de afaceri din Moldova, în special din spațiul rural (in calitate de manager 
a proiectelor de dezvoltare a micului business în agricultură, etc.). 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

ANEXE   

 

 
 

Permis de conducere  ▪ Permis de conducere categoria ”B” 

Publicații 

 

“Public Administration Education: Moldova”, raport naţional, publicaţia NISPAcee Building Higher 
Educational Programs in public Administration in CEE Countries, Ediţia: Tony Verheijen, UNDP și 
Juraj Nemec, Universitatea Matej Bel, Slovakia, 2000, p. 185 – 199; 
 
6 manuale traduse cu sprijinul Open Society Institute şi NISPAcee, conținând materiale ocazionale din 

seriile SIGMA și PUMA, tratând diverse subiecte din administrarea publică și serviciul public în țările 

ECE. (circa 1000 p.) 

 

  



Ministerul Educației,  

Culturii și Cercetării 

28 august, 2019 

Scrisoare de motivare 

Stimați Domni, 

Astăzi trăim în plină revoluție industrială – cea de a patra la număr. Cel puțin, așa ne spun 

cei, care se ocupă de studierea evoluției umanității. Nu este neapărat necesar să 

răsfoiești zeci de cărți, sau să-ți obosești ochii cu sute de clipuri pe YouTube, ca să-ți dai 

seama că noi trăim într-o lume, care se schimbă mai repede decât oricând altădată. Este 

în aier. Pretutindeni în jurul nostru. Ca și omenire, am trecut prin multe – cândva 

călătoream călare pe asini, mai apoi pe cai. Treptat au venit caleașca, automobilul, 

avionul, racheta. Toate acestea n-au însemnat decât o accelerare perpetuă. Astăzi, 

viteza cu care au loc schimbările ne-a adus în pragul colapsului tuturor reperelor. Nu mai 

înțelegi unde e adevăr și unde e minciună. Abităm într-un nor informațional și nu există 

metode eficiente de verificare a informației. Faptul că ea este publicată undeva, nu 

garantează veridicitatea acesteia. Apropo, dispare hotarul dintre lumea reală și cea 

virtuală. S-a dezlănțuit internetul obiectelor. Frigiderul înțelege că mi s-a terminat 

cașcavalul și eu nu mai sunt parte la acest ospăț, el (frigiderul) va avea singur grijă să-mi 

facă rost de alt cașcaval. Încotro mergem? Ne mai lăsăm loc pe acest pământ, sau ne 

tăiem creanga de sub picioare, cedând întreg teritoriul lumiii digitale? Se crează impresia 

că Homo Sapiens a devenit Homo Confusus. 

În anii ce urmează – și nu vorbim de 10, 20, ci de următorii 5 – vor dispare o mulțime de 

profesii și specialități. Mai totul în jur va circula și va zbura ”fără pilot”. Avocați, contabili, 

redactori, recepționiști și multe alte profesii, în versiunea actuală, vor dispare, pe motiv, 

că oamenii care le practică vor fi înlocuiți de roboți inteligenți. Apare întrebarea: Cu ce se 

vor ocupa cei disponibilizați, maturii cărora Inteligența artificială le va lua locurile de 

muncă? Poate vor face poezie, ori muzică...? Puțin probabil. Mulți dintre ei, mai degrabă, 

vor căuta refugiu în vin sau depresie. Cât despre micuții de astăzi, cum vor păși ei în noua 

realitate de mâine? Vor urma soarta adulților perdanți în competiția cu computerul 

”atotputernic”, ori vor fi pregătiți pentru provocările celei de a 4-a, sau chiar a 5-a revoluție 

industrială? 

Ne-am obișnuit să considerăm că oamenii de știință sunt una și cei de artă – alta, că sunt 

două lumi cu totul diferite. Devansarea lumii digitale în care am nimerit, din nefericire, 

este o misiune pe cât de complexă, pe atât de imposibilă. Nimeni nu poate fi mai bun 

decât un supercomputer. Dacă e să mergem pe direcția confruntării deschise cu 

Inteligența Artificială, vom pierde. Există însă o altă cale, și această cale este arta. 

Din păcate, sistemul educațional clasic, cum îl știm și îl avem astăzi, ne ține captivi în 

zona celui dintâi făgaș. Învățământul public de azi, în varianta în care a apărut cu două 

secole în urmă pentru a deservi interesele societății industrializate în devenire, continuă 



să pregătească oameni ”piese” pentru o mașinărie mai mare, și mai puțin crează indivizi 

creativi cu abilități inedite și păreri proprii. Practic, situația este una, care convine tuturor. 

Statului - pentru că îi este mai ușor să controlezi ”piese” uniformizate, Businessului, 

pentru că, iarăși, este mai ușor să incluzi în procese și sisteme ”piese” standartizate, 

decât indivizi, fiecare cu profilul și părerea sa. Până și părinților și profesorilor le este mai 

simplu să ”educe” copii ”uniformizați” versus individualități originale. Ce soartă le dorim 

copiilor noștri? – mă întreb. Ce soartă îi doresc copilului meu?  

Prefer băiatul meu să nu aibă soarta unei ”piese” de schimb pentru mașinăria în care sunt 

prins chiar eu, ci mai degrabă soarta unei personalități cu un profil inedit și o viziune 

proprie asupra lumii în care trăiește. Am urmărit cu atenție evoluția lui de mai bine de 9 

ani în cadrul sistemului nostru educațional și am observat, că fără eforturi din exterior, 

acest sistem nu poate să-i ofere o atare soartă. Am făcut acest efort în permanență pentru 

a-l ajuta să obțină ceea, ce nu-i poate da școala clasică. Cu el pare să-mi reușească. 

Cum rămâne, însă, cu restul generației lui și a celor care vin din urmă. Vreau să fac ceva 

și pentru ei. Este priincipala mea motivație, pentru care mă înscriu în competiția pentru 

poziția respectivă în cadrul MECC.  

Fiind implicat pe parcursul ultimilor două decenii în proiecte educaționale, având 

beneficiari direcți atât copii, cât și adulți, fie în rol de manager, fie de formator sau mentor, 

am observat, că cei maturi învață noul, dacă-i percep utilitatea, în timp ce copii învață 

ceea ce le place. Diferiți copii sunt captivați de lucruri diferite. Gândirea noastră colectivă 

tinde în permanență să impună standarte colective, inclusiv și în domeniul educației. 

Copiii, însă, sunt diferiți și nu trebuie învățați la fel. Nu-i putem aborda la fel pe cei ce au 

darul de a cânta sau dansa și pe cei care sunt talentați în matematică sau fizică. Ar fi 

înțelept să căutăm cai individuale de abordare și să dezvoltăm acele daruri și talente pe 

care le au deja copiii, mai degrabă decât să insistăm asupra talentelor, pe care noi 

(gândirea colectivă) le dorim pentru ei. S-ar găsi foarte multe voci, care ar spune, că să-l 

abordăm pe fiecare copil într-un mod individual ar fi nespus de complicat. Probabil așa 

este. Nu a fost, însă, complicat, doar cu două secole în urmă, să începem să-i învățăm 

pe toți? Aatunci, în sec. XIX, când educația era un privilegiu al celor avuți și nu exista un 

sistem public de educație generală vocile spuneau în unison, că să-i înveți pe toți este 

foarte greu. S-a reușit, totuși. Se va reuși și de data aceasta. Este nevoie doar de voință, 

inclusiv și de cea politică. Astfel vom reuși nu doar să dezvoltăm actualul sistem de 

învățământ, lucru practic inutil, ci să-l substituim prin altul mult mai eficient. Revoluție și 

nu evoluție? – se vor speria unii. Da, sistemul trebuie schimbat radical și o pot face mai 

ușor cei din afara lui. Eu sunt unul dintre ei și sunt unul foarte motivat să fac acest lucru. 

De ce nu am fi și noi un soi de Finlandă a învățământului public, dar una mai sudică, mai 

latină! 

Cu respect și prețuire, 

Valeriu Munteanu 

 



 


