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 Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 

Nume/Prenume 
Adresa 
Telefon 

Fax 
E-mail

Cetăţenia 

Data naşterii 

 Sex 

Perioada 

Munteanu Razvan 
Iancu de Hunedoara nr. 48, etaj 2, Sector 1  
(021) 371 50 50

office@amccrs-pmb.ro

romana  

25.06.1977 

Masculin 

  Aprilie 2021-Prezent 

            Funcția  sau postul ocupat     Director Executiv – Administratia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu  
Principalele activităţi şi  Seismic din cadrul Consiliului General al Municipoiului București       

       Responsabilităţi.  Conduce și coordonează activitatea instituției, reprezintă instituția în relația cu 
         terții 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi

responsabilităţi 

      August 2019 – Martie 2021 

    Director general adjunct -responsabil al Direcției Programe și Investiții 
    Postul are în coordonare serviciile: 

I.  Ser. 1. Serviciul Dezvoltare Capacități Tehnice – SDCT
2. Serviciul Programe și Regulamente pentru Protecția Mediului și Salubrizare
3. Serviciul pentru relația cu Organizațiile care Implementează Obligațiile

privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP), Persoanele Juridice și 
Organizațiile non-profit (ONG)  
Printre principalele responsabilități: 
- Inițierea/derularea programelor de investiții în salubritate aferente Sectorului1;
- Reglmentarea relațiilor cu actorii din piață;
- Elaborarea Regulamentului  de salubrizare aferent Sectorului1;
- Elaborarea programelor de informare si conștientizare privind educația ecologică

August 2019 – prezent 

Numele şi adresa Direcția de Utilități Publice Salubrizare și Protecția Mediului Sector1,București
angajatorului     Str. Mureș 18-24 Sectorul 1, București

          Tipul activității sau sectorul  Sectorul public – direct subordonat Consiliului Local Sector 1 București 
de activitate 

Perioada Septembrie 2014 – August 2019 
Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate, grad profesional IA - Cabinet primar cu delegare de 

competente in Directia Investitii 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Responsabil cu: - urmarirea si verificarea programului de investitii al Consiliului Local 
Sector1; 
- inițierea si coordonarea proiectelor de hotarari privind activitatea in domeniul
investitiilor prin intermediul serviciilor de specialitate;
Printre programele inițiate și derulate pot fi menționate: „Programul de modernizare 
al ascensoarelor din Sectorul1”, „Programul pilot de reabilitare termica a locuințelor 
unifamilale din Sectorul1”, „Programul de reabilitare termica a blocurilor de locuințe 
– TRP 2”  Programul privind „Finantarea reconstructiei „Scarii de granit”, din
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Municipiul Chisinau – Republica Moldova, parte a proiectului „Reconstructia lacului 
de acumulare-Valea Morilor” 
- studierea documentațiilor de specialitate in vederea stabilirii solutiilor tehnico-
economice de realizare a obiectivelor de investitii;
-urmarirea activitatilor de organizare a CTE (comisii tehnico-economice) de avizare
a documentațiilor;
-urmarirea eficientizarii raporturilor dintre Sectorul1 si administratia publica centrala
si alte autoritati publice locale;
- urmarirea  realizarii raspunsurilor pentru corespondenta sosita pe numele
Primarului pe probleme de investitii;

Numele şi adresa angajatorului Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti; 
Banu Manta 7-9; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sectorul public 

Perioada 2012 – septembrie 2014 
Funcţia sau postul ocupat Consilier Principal in cadrul Cabinet Primar, 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Manager de proiect pentru trei proiecte pe fonduri europene pe axa POR 2007-
2013 Axa 5 „Dezvoltare durabila si promovarea turismului”: 
Green Culture: promovarea unor obiective de interes de pe raza Sectorului 1 
(Observatorul Astronomic, Muzeul de arheologie Vasile Parvan, Colegiul Sfantul  
Sava,Pasajul Victoria); 
Oameni de Piatra: Din “inventarul” statuilor din Sectorul 1 nu pot lipsi: “Alexandru 
Lahovary”, “Barbu Stefănescu Delavrancea”; “Vladimir Ghika”; “Nicolae Iorga”; 
“Iuliu Maniu”; “I.C. Brătianu” sau “Generalul Charles de Gaulle 
Bucurestiul te vrea in tenisi: promovarea unor obiective din aer liber de pe raza 
Sectorului 1 (Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor și Muzeul Naţional al Satului 
„Dimitrie Gusti”) 
Responsabil cu activitatea de promovare a imaginii Primariei Sector 1 
(organizare si implementare evenimente)  

Numele şi adresa angajatorului Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti; 
Bucuresti – Ploiesti nr. 9-13; 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Sectorul public 

Perioada 08.2004 – aprilie 2012 
Funcţia sau postul ocupat Consilier Superior /Șef Serviciu, 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Numele şi adresa angajatorului Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti; 
Bucuresti – Ploiesti nr. 9-13; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sectorul public 

Perioada 08.2003 – 07.2004 
Funcţia sau postul ocupat Country Media Manager 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Responsabil cu coordonarea activitatii managerilor de zona. 

Numele şi adresa angajatorului News Outdoor Romania, Bucuresti 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sectorul privat, 

Perioada 05.2002 – 03.2004 
Funcţia sau postul ocupat Media Manager Bucuresti, 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Responsabil cu activitatea de dezvoltare a retelei de panotaj in Bucuresti 
responabil cu activitatea de contractare, autorizare, construire  a retele de 
panotaj. 

Numele şi adresa angajatorului Multireclama SRL – parte agrupului Mcsoport - Hungary 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Sectorul privat 

Perioada 2000 - 05.2002  
Funcţia sau postul ocupat Area Manager Transilvania si Moldova, 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Responsabil cu activitatea de dezvoltare a retelei de panotaj in zonele Transilvania 
si Moldova, responabil cu activitatea de contractare, autorizare, construire  a 
retele de panotaj, coordonarea reprezentantilor locali. 

Numele şi adresa angajatorului Multireclama SRL – parte agrupului Mcsoport - Hungary 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Sectorul privat 

Perioada 1998 - 2000  
Funcţia sau postul ocupat Coordonator Media Brasov, 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Responsabil cu activitatea de dezvoltare a retelei de panotaj in Brasov, responabil 
cu activitatea de contractare, autorizare, construire  a retele de panotaj. 

Numele şi adresa angajatorului Multireclama SRL – parte agrupului Mcsoport - Hungary 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Sectorul privat 

Educaţie şi formare 
Perioada 2019 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Academia de Studii Economice din București 
Tema tezei de doctorat „Impactul  economic al politicii de mediu în România” 

Nivelul de clasificare a formei 
de învățământ / formare 

Post universitar 

Perioada 2016 - 2018 
Calificarea / diploma obţinută EMPA – Executive Master in Public Administration (versiunea in Engleza)/Diplomă 

de master; 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
Intersectorial Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Hertie School of Governance - Berlin, Germany 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Post universitar 
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Perioada 1995 – 1999 (studii de lunga durata) 
Calificarea / diploma obţinută Facultatea de Economie - Specializarea Management, Diploma de licență; 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Transilvania Brasov, 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

Superioara 

Perioada 1991 - 1995 
Calificarea / diploma obţinută Matematica - Fizica 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
Matematica - Fizica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic Nicolae Titulescu, 

 Aptitudini şi competente 
personale 

Limba maternă Romana 
 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris 
 Nivel european (*)  Abilităţi de 

ascultare 
Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare 

Engleza 9 9 9 9 8 
Franceza 8 8 8 7 7 

(*) Cadrului european de referință pentru limbi 

Competențe şi cunoștințe de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office 365 

Permis de conducere Categoriile A, B, 




