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Informaţii personale  

Nume / Prenume VONEA RĂZVAN LUCIAN 

Adresă(e) Str. Lugojului nr. 19, mun. Oradea, jud. Bihor, România 

Telefon(oane) 0040359 172 312 Mobil: 0744 632 909 

Fax(uri) 0040359 172 312 

E-mail(uri) vonea_razvan@yahoo.com, www.contabil-oradea.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 13.08.1978 
  

Sex Masculin  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Lect.univ.dr. / educație 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2001 – 06.12.2018 

Funcţia sau postul ocupat Profesor, titular, discipline predate: Contabilitate, Fiscalitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de instruire, de predare-învățare 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea, str. Armatei Române nr. 1 A 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, sector public 

Perioada 2013-2014 

Funcţia sau postul ocupat Director  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de management al unei organizații școlare 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic ”Andrei Șaguna” Oradea, str. Decebal nr. 76 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, sector public 

Perioada 2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct / Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de management al unei organizații școlare 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea, str. Armatei Române nr. 1A 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, sector public 

Perioada 2002-2005 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand, titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică – predarea disciplinelor economice de specialitate: Finanțe publice, 
Finanțele întreprinderii, Control financiar, Contabilitate, Bazele contabilității, Evaluarea 
întreprinderii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice Oradea 

mailto:vonea_razvan@yahoo.com


Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, sector public  

Perioada 2007; 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asist.univ.dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea de cursuri, seminarii la disciplinele Bazele contabilității, Contabilitate financiară, 
Contabilitate de gestiune 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Agora 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, sector privat 

Perioada 1999-2001 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare-învățare la elevi din învățământul preuniversitar 

Numele şi adresa angajatorului Grup Școlar Industrial ”Emanuil Ungureanu” Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, sector public 

Perioada 2001 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert contabil – membru activ CECCAR Bihor, Consultant fiscal – membru activ 
CCFR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea și conducerea evidențelor contabile la diferite societăți comerciale și ONG 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet de expertiză contabilă și consultanță fiscală Vonea Răzvan,  
S.C. ”Profit sau Pierdere” S.R.L. – societate de expertiză contabilă 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector privat – activități de ținere a contabilității, de examinare a contabilității, de întocmire și 
prezentare a situațiilor financiare la diferite societăți comerciale și asociații non profit 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011 – 2014 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent al Facultății de Geografie, specializarea Geografia turismului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Geografie generală, Geologie, Geografia turismului, Geografia regională a României, 
Geografia continentelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism și Sport 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6, ciclu I licență 

Perioada   Mai 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare – vizită de studiu Comenius 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic în țările europene. Studiu de caz în Malta 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ANPCDEFP București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Vizită de studiu Comenius 

Perioada Din aprilie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Membru în Corpul naţional al experţilor în managementul educaţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Perioada Din mai 2012 

Calificarea / diploma obţinută Mentor în Corpul naţional al mentorilor de pe lângă ISJ Bihor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 



Perioada Din septembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Expert în Corpul de experţi ai Corpului de control al MEN 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei Naționale 

Perioada Aprilie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare – vizită de studiu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Vizită de studiu Comenius prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, în Ankara, cu 
tema „Tendinţe, perspective şi schimbări de roluri în managementul unităţilor şcolare” 

  

Perioada Martie 2010 

Calificarea / diploma obţinută 
Bursă de formare continuă în cadrul programului LLP – mobilităţi individuale Comenius, 
în Grecia, Atena, curs cu tema „Managementul european al proiectelor educaţionale şi 
de finanţare” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ANPCDEFP Bucureşti 

Perioada 2010– prezent 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator extern ARACIP 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Efectuarea de vizite de evaluare externă în vederea autorizării, acreditării și evaluării 
periodice în conformitate cu OG nr. 75/2005 și cu Legea nr. 87/2006 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MEN – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

Curs de formare continuă 

  

Perioada 2002-2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat, diplomă de Doctor în ştiinţe economice, domeniul Contabilitate 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitatea instituţiilor publice, Finanţele 
României, Finanţarea instituţiilor publice, Buget şi trezorerie publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, catedra de contabilitate 
şi control de gestiune 

Perioada 2001-2003 

Calificarea / diploma obţinută Master în „Management educaţional” şi „Gestiunea întreprinderilor patrimoniale” 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Metodica predării, Didactică şi pedagogie, Management educaţional, Politici de finanţare a 
instituţiilor de învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, DPPPD 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Naţional şi internaţional 
 

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă – Economist licențiat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, secţia: finanţe-asigurări 

 
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
1. Franceză 
2. Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 



Limba  1. Mediu  Avansat  Mediu  Mediu  Avansat 

Limba  2. Mediu  Avansat  Mediu  Mediu  Avansat 
  

Competenţe şi abilităţi sociale 
Abilităţi de comunicare şi gestionare a conflictelor, mediator, evaluator în comisii de 
autorizare a furnizorilor de formare profesionale din partea Agenţiei pentru Prestaţii Sociale 
şi evaluator în comisii de examinare la cursurile de perfecţionare şi calificare a adulţilor 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Cunoaşterea tuturor etapelor din organizarea procesului didactic. 
Organizarea promptă şi coerentă a activităţilor didactice. 
Capacitatea de a elabora strategii în vederea atingerii unor obiective didactice. 
Stimularea iniţiativelor. 

Luarea deciziilor în timp util şi aplicarea lor cu responsabilitate. 
  

Activitate politică - 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Management educaţional şi instituţional 
  

Competenţe şi aptitudini artistice 
 

- 
  

Alte competenţe şi aptitudini 
Expert contabil – membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
din România 
Consultant fiscal – membru activ al Camerei Consultanţilor Fiscali din România 

  

Permis(e) de conducere B, C, D, E 

Hobby Lectura, muzica, excursiile 
  

Informaţii suplimentare 

1. Necăsătorit, evaluator autorizat, formator în formarea adulţilor, mentor, arbitru la MMSS 
2. Formator în proiectul POS DRU „Abordări inovative în didactica disciplinelor 
economice” 
3. Autor a unui manual  şcolar aprobat de MEC „Contabilitatea evenimentelor în 
administraţie”, Editura Oscar Print, 2007 
4. Curs formare pentru directorii de unităţi şcolare în proiectul POS DRU „Formare de 
consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar”, „Educatori pentru societatea cunoaşterii” – 
modulul pentru directori 
5. Curs de formare prin POS DRU „Oferte educaţionale incluzive extraşcolare şi 
extracurriculare pentru formarea unui stil de viaţă sănătos”; „Profesorul – evaluator 
de competente profesionale”; ”Educatori pentru societatea cunoașterii”, „Facilitator 
de învăţare permanentă” 
6. Coordonator de practică pedagogică cu studenţii 
7. Premii obţinute la olimpiade şi concursuri naţionale 

  

 


