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Informaţii personale  

Nume / Prenume VÂRTEIU DANIEL PETRU 

Adresă(e) Alba Iulia, Bd. Transilvania, nr.9, Bl.20, Sc.B, Et.7, Ap29  

Telefon(oane)  Mobil: +40 746066866 

E-mail(uri) varteiu_daniel@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 31.10.1986 
  

Sex Masculin 
  

Domeniul ocupaţional  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Septembrie 2011- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  

Activităţi şi responsabilităţi  principale Profesor 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud; str. Vasile Lucaciu, nr.42, 
Ciumbrud, tel: 0258/866002, perioada 2014-prezent 
Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud; str. Republicii, nr.18 , Abrud, 0258/780623, 
perioada 2011-2014 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ  

  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 
 

Perioada 

01 octombrie 2015- prezent 
Diploma de doctor - Contabilitate  
Contabilitate, Abordări epistemologice în contabilitate și audit, Contabilitate managerială, 
tehnici de analiză economico-financiară,  Aprofundări în teoria și practica raportărilor 
financiare 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Școala doctorală de contabilitate 
 
Grad inalt de incredere 
 
 
 
02 iunie 2015 - 29 iunie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de iniţiere/perfecţionare/specializare pentru ocupaţia 
formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Realizare activităţi de formare, 
Evaluare participanţi la formare, 
Proiectarea şi organizarea programelor şi a stagiilor de formare, 
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

   SC OIROM SRL 



Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

    

  

Perioada septembrie 2011- septembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire CECCAR 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate 
Fiscalitate 
Audit 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

    

  

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de masterat / lucrarea de disertatie , iulie 2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Situaţii financiare ale entităţilor patrimoniale, 
  Contabilitate  şi control de gestiune, 

Audit intern şi guvernanţă corporativă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, specializarea Auditul şi 
Controlul Agenţilor Economici 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Grad inalt de incredere 

  

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic,Nivel II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul organizaţiei şcolare, 
Didactica specialităţii, 
Psihopedagogia tinerilor şi a adulţilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, specializarea Auditul şi 
Controlul Agenţilor Economici 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Grad inalt de incredere 

  

Perioada 11 mai 2009-20 mai 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de iniţiere/perfecţionare/specializare pentru ocupaţia 
manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Asigurarea respectării prevederilor contractuale ale proiectului 
Conducerea implementării proiectului 
Orientarea muncii echipelor şi indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizaţionale 
Asigurarea resurselor operaţionale pentru proiect 
Precizarea cerinţelor proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SC  LOTUS B&B SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

    

  

Perioada  2005-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă/ lucrarea de licenţă, iulie 2008 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele contabilităţii,  
Contabilitate financiară,  
Contabilitate aprofundată,  
Contabilitate de gestiune,  
Fiscalitate, 
Gestiunea Întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, specializarea Auditul şi 
Controlul Agenţilor Economici 



Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Grad inalt de incredere 

  

Perioada  2005-2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic,Nivel I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei, 
Pedagogie, 
Comunicare educaţională 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, specializarea Auditul şi 
Controlul Agenţilor Economici 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Grad inalt de incredere 

  

Perioada  2001-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Contabilitate,  
  Finanţe generale, 
  Economie politică, 
  Economie întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Grup Şcolar „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud, profil Servicii 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
B1 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
elementar 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale     - capacitate deosebită de adaptare şi de muncă în echipă; 
    - competenţe şi abilităţi de comunicare,relaţii pubice,protocol şi negociere; 
    - promptitudine în îndeplinirea sarcinilor; 
    - ataşament faţă de societate; 

  - creativitate şi corectitudine; 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric şi iniţiativă personală 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a aplicaţiilor Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: călătoriile 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

 
Informaţii suplimentare 

 

  Membru al asociaţiilor profesionale   
 Membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania, Filiala    
Alba - 2015 

 



 Articole publicate 
1. „Auditor’s requirements and european funds” publicat în cadrul „The Journal 

Contemporary Economy”, ISSN 2537- 4222, Vol. 1, Issue 4/2016, pp.75-78, 
2. „Application of the Activity Based Costing System to the Wood Industry” publicat în 

cadrul „Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, ISSN 2393 – 3127, Vol. 
XVI, Issue 1/2016, pp.622-627, 

3. „Agreed-upon procedures, procedures for auditing european grants” publicat în cadrul 
„SEA – Practical Application of Science”, ISSN 2360-2554, Vol. IV, Issue 3(12)/2016, 
pp.513-517, 

4. „The auditing of european funds, a mission based on agreed-upon procedures, publicat în 
cadrul „The Journal Contemporary Economy”, ISSN 2537–4222, Vol.2, Issue 3/2017, 
pp.186-190,  

5. „Accounting for activity units which perform agricultural sector” publicat în cadrul 
„Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, ISSN 2393-3127, Vol. XVII, 
Issue 2/2017, pp.697-702, 

6. „Study concerning exercising an adequate professional reasoning in developing the 
evaluation and audit” publicat în cadrul „Ovidius” University Annals, Economic Sciences 
Series, ISSN 2393-3127, Vol. XVII, Issue 2/2017, pp.691-696, 

7. „Accounting of agricultural activities and european funds” publicat în cadrul „Law, 
Society & Organisations” ISSN-L 2537-477X, Vol.II, Issue 3(2)/2017, pp.113-117, 

8. „Contabilitatea subvențiilor în agricultură” publicat în cadrul Conferinței Științifice 
Internaționale „Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor cercetători” (Culegere 
de articole științifice), pp.50-53, 

9. „Insurance accounting in Romania” publicat în cadrul „Economics World” SUA,  ISSN 
2328-7144, Vol.6, Issue 3/2018, pp.242-247. 

10. „Audit of European Funds destined to the development of agricultural sector” – publicat 
în cadrul „Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, ISSN 2393-3127, 
Vol.XVIII, Issue 1/2018, pp.519-522. 
 

  

 


