Curriculum vitae
Europass
Date personale
Nume şi prenume
Adresă
Data nașterii

NEAMȚU R.HORIA ION
BUCUREŞTI
02 noiembrie 1950

Experienţă profesională
În învăţământul univesitar
Data
Postul ocupat
Numele angajatorului

1993 - prezent
Profesor universitar doctor, prin concurs, la catedra de contabilitate, audit şi control de gestiune
Academia de Studii Economice – Bucureşti, Piaţa Romană Nr.6

Responsabilităţi principale Predare şi seminarizare la disciplinele de Contabilitate, Audit financiar contabil şi Audit intern la
cursuri de licenţă şi master
Data
Postul ocupat
Numele angajatorului
Responsabilităţi principale
Data
Postul ocupat
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1990 - 1993
Conferenţiar universitar doctor, prin consurs, la Catedra de Contabilitate, audit şi control de gestiune
Academia de Studii Economice – Bucureşti, Piaţa Romană Nr.6
Predare şi seminarizare la disciplinele de Contabilitate şi Control financiar
1981 - 1990
Lector universitar doctor, prin concurs, la Catedra de Contabilitate
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Numele angajatorului
Responsabilităţi principale
Data
Postul ocupat
Numele angajatorului
Responsabilităţi principale
Data
Postul ocupat
Numele angajatorului
Responsabilităţi principale

Academia de Studii Economice – Bucureşti, Piaţa Romană Nr.6
Predare şi seminarizare la disciplinele Bazele contabilităţii, Control financiar, Contabilitate unităţilor de
construcţii şi transporturi
1977 – 1981
Asistent universitar titular, prin concurs, la Catedra de Contabilitate
Academia de Studii Economice – Bucureşti, Piaţa Romană Nr.6
Seminarizare la disciplinele Bazele contabilităţii, Contabilitatea în industrie, Control financiar
1973 – 1977
Asistent universitar stagiar la catedra de Contabilitate, prin repartiţie guvernamentală
Academia de Studii Economice – Bucureşti, Piaţa Romană Nr.6
Seminarizare la disciplinele Bazele contabilităţii, Contabilitatea în industrie, Control financiar;
asigurarea bunei desfăşurări a problemelor administrative ale catedrei

În alte domenii
Data
Poziţia deţinută
Instituţia
Data
Postul ocupat
Instituţia
Responsabilităţi principale

Data
Poziţia deţinută

Instituţia
Responsabilităţi principale

Data
Poziţia deţinută
Instituţia
Responsabilităţi
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Februarie 2011 – prezent
Reprezentant al CAFR în Consiliul FEE (Federaţia Europeană a Contabililor)
Federaţia Europeană a Contabililor (FEE), Ave. D'Auderghem Nr. 22-28, Bruxelles
2008 – 2010
Membru în Comitetul de Audit al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB)
Banca de Dezvoltare a Consiliului a Europei, Ave. Kléber, Nr.55, PARIS
Întâlniri periodice cu conducera executivă a băncii pentru a analiza activitatea diferitelor structuri ale
CEB.
Recomandarea auditorului extern al CEB
2004-2008
Membru în Consiliul Profesoral al facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune – ASE
Bucureşti.
Membru în Senatul Academiei de Studii Economice – Bucureşti
Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Academia de Studii Economice – Bucureşti
Dezbaterea şi aprobarea documentelor şi acţiunilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în
facultate şi ASE (programe analitice, structura anului universitar, cifra de şcolarizare, practica
studenţilor, probleme sociale ale studenţilor etc.)
2006 – prezent
Vicepreşedinte al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)
Reprezentarea CAFR în relaţii cu alte organizaţii profesionale similare sau cu organisme europene
(FEE, Banca de dezvoltare a Consiliului Europei)
Participarea la formarea continuă a auditorilor, ca lector sau autor al unor suporturi de curs
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Data
Poziţia deţinută
Instituţia
Responsabilităţi principale

Data
Poziţia deţinută
Instituţia
Responsabilităţi
Data
Poziţia deţinută
Instituţia
Responsabilităţi principale
Data
Poziţia deţinută
Instituţia
Responsabilităţi
Data
Postul ocupat
Numele angajatorului
Responsabilităţi
Data
Postul ocupat
Numele angajatorului
Reponsabilităţi principale
Data
Postul ocupat
Numele angajatorului
Responsabilităţi
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2004 - 2005
Preşedintele Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române (BCR)
Banca Comercială Română
Consiliul de Supraveghere al BCR asigură transpunerea în practică a principiului guvernanţei
corporative. Astfel, periodic, în cadrul Consiulului de Supraveghere erau prezentate, analizate şi
aprobate principalele acţiuni ale conducerii executive ale BCR
2005 - prezent
Memebru în comisia de specialitate a Consiliului Superior al Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor
Financiare (CCFR)
Ministerul Finanţelor Publice
Discutarea şi avizarea actelor normative în domeniul contabilităţii
2000 – 2004
Deputat în comisia de buget, finanţe, bănci
Camera Deputaţilor
Iniţierea, dezbaterea şi aprobarea legilor cu caracter economico – financiar
2003 – prezent
Preşedintele Comitetului pentru Audit Public Intern (CAPI) – organism consultativ format din specialişti
din afara Ministerului Finanţelor Publice
Ministerul Finanţelor Publice
Coordonarea strategiei activităţii de audit public intern din România
1999 – 2000
Consilier de conturi la Curtea de Conturi a României; preşedinte de secţie
Curtea de Conturi a României (CCR), Str. Lev Tolstoi, Nr.3, Sector 1, Bucureşti
Coordonarea a trei divizii de control din cadrul CCR
1993 – 1999
Consilier de conturi la Curtea de Conturi a României; vicepreşedinte
Curtea de Conturi a României (CCR), Str. Lev Tolstoi, Nr.3, Sector 1, Bucureşti
Coordonarea activităţii de control financiar preventiv exercitat de către CCR la ordonatorii principali de
credite (ministere, Preşedinţie, Parlament şi alte instituţii centrale)
Decembrie 1990 – Aprilie 1993
Secretar de stat, Şeful corpului de control economico – financiar al Primului Ministru al României,
transformat ulterior în Departamentul de Control al Guvernului
Guvernul României, Piaţa Victoriei, Nr.1, Sector 1, Bucureşti
Pe baza programului de control anual, aprobat de către Primul Ministru şi Guvern, coordonam
controale efectuate în toate domeniile de activitate ale economiei naţionale şi instituţii publice, în
colaborare cu celelalte organe de control al MF, Min. Interne, ş.a.
Am reluat legătura cu organele de conducere ale instituţiilor superioare de control financiar pe plan
internaţional şi european (INTOSAI şi EUROSAI), prin plata cotizaţiilor anuale şi participarea la
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Congrese şi alte manifestări organizate de aceste instituţii.
Am constituit şi coordonat un colectiv care a elaborat Legea 94/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi a României
Data
Postul ocupat
Numele angajatorului
Responsabilităţi

Octombrie 1990 – Decembrie 1990
Subsecretar de stat cu probleme economico – financiare
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Str. Berthelot, Nr. 7, Bucureşti
Coordonarea activităţii economice şi financiare a Ministerului Educaţiei şi Învăţământului

Educaţie şi formare
Data
Liceul absolvit
Data
Unitatea absolvită
Data
Titlul obţinut
Instituţia care a acordat titlul
Data
Calitatea dobândită
Instituţia

1965 – 1968
Liceul teoretic „B.P.Haşdeu” BUZĂU
1969 – 1973
Academia de Studii Economice – Bucureşti, facultatea Contabilitate
1983
Doctor în economie, specialitatea Contabilitate
Academia de Studii Economice – Bucureşti
1998
Conducător ştiinţific de doctorat în domeniul „Contabilitate”
Academia de Studii Economice – Bucureşti

Activitate publicistică
Data
Cărţi şi articole publicate

1982 – prezent
Cărţi
„Contabilitatea unităţilor de construcţii şi transporturi”, Editura ASE, în colaborare, 1982.
„Contabilitatea capitalului”, Editura Crescent, în colaborare, 1992
„Bazele contabilităţii”, Editura Didactică şi Pedagogică, în colaborare, 1995, 1997, 1999, 2000
Articole
„Raportarea financiară şi auditul. Un moment al schimbării?” – Revista „Economistul” Nr.5/Februarie
2011
„Particularităţile auditării situaţiilor financiare anuale ale asiguratorilor” – Revista „Audit financiar” Nr.
6/2010
„Noi obiective ale auditului activelor imobilizate în condiţiile sistemelor de evidenţă integrate actuale”
- Revista „Audit financiar” Nr. 12/2009
„Investiţiile în turism în noile condiţii generate de criza economică mondială” – „Revista de turism
- Studii şi cercetări în turism” – Mai 2009
„Investiţiile de capital pe termen lung în condiţiile crizei globale” – Revista „Metalurgia internaţională”
Nr. 11/2009
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„CAFR implicată activ în transpunerea reglementărilor europene” „Noutăţi şi tendinţe în practica
europeană a auditului financiar”, Bucureşti, 2007
„Normarea şi normalizarea contabilităţii de gestiune la nivelul întreprinderii”, Annales universitatis
apulensis, Series Oeconomica, Finanţe – Contabilitate, Volumul I - 8/2006,
Alba Iulie, 2006
„Calitatea corespunzătoare a lucrărilor de audit şi controlul competent al acestora – premise sigure de
consolidare a prestigiului şi credibilităţii profesiei de auditor financiar”,
Revista „Audit financiar”, Nr. 1/2003
„Implicaţiile financiare ale aderării României la U.E.”. Simpozion ştiinţific internaţional “Convergenţe
Economice în U.E.”, BUCUREŞTI, Mai 2002, Editura Economică 2002.
„Reforma controlului să fie o consecinţă a restructurării gestiunii publice şi nu invers!”, Adevărul
economic, 1998
„Controlul financiar preventiv exercitat de Curtea de Conturi a României la ordonatorii principali ai
bugetului de stat şi fondurilor speciale – obiective, realizări, perspective”,
Buletinul informativ al Curţii de Conturi a României, 1995, individual
„Prevenirea – concept teoretic şi practic promovat de controlul financiar al Curţii de Conturi a
României”, Curtea de Conturi a României – 130 de ani de istorie, 1994,
individual
„Acţiuni întreprinse de Departamentul de Control al Guvernului – constatări şi măsuri stabilite”, Buletin,
Guvernul României, 1992, indiviual
„Un moment de referinţă în edificarea instituţiilor de bază ale statului de drept – adoptarea legii de
organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi”, Buletin, Guvernul României,
1992, individual
„Eficienţa măsurilor de control”, Buletin, Guvernul României, 1992, individual
„Combaterea corupţiei şi fraudei la nivelul administraţiei centrale – aspecte relevate la întruniri
internaţionale pe această temă”, Buletin, Guvernul României, 1991,
individual
„Din tradiţia şi practica controlului financiar în România: Curtea de Conturi”, Buletin, Guvernul
României, 1991, individual
„Contabilitate adaptată condiţiilor de piaţă”, Buletin, Guvernul României, 1991, individual
„Un nou organ în structura Executivului – Departamentul de Control al Guvernului”, Buletin, Guvernul
României, 1991, individual
Perfecţionare profesională
Data

2005 (luna aprilie)

Tema şi oraganizatorul

Participare la programul “Construirea unui management de înaltă performanţă” organizat de către
International Management Development (IMD) din cadrul Băncii Mondiale

Locula de desfăşurare

LAUSSANE

Data

2003

Tema şi organizatorul

Seminar “Redarea încrederii investitorilor prin întărirea profesiei contabile” organizat de grupul de
lucru interguvernamental pentru experţi în Standarde Internaţionale de Contabilitate şi Raportări,
I.S.A.R., din cadrul UNCTAD

Locul de desfăşurare

GENEVA
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SC DINU CONT SRL, Str. EMIL BOTTA,NR.1,BLOC M109,SCARA 1,AP.1,SECT 3 – Bucuresti,
Romania

Data

2003

Tema şi organizatorul

Simpozion “Elaborarea bugetului UE în condiţiile de lărgire a acesteia” organizat de către
Departamentul Buget al Comisiei Europene

Locul de desfăşurare

HELSINKI

Data

2001

Tema şi organizatorul

Simpozion pe tema elaborării bugetului public naţional şi a deficitului bugetar organizat de către
Fondul Monetar Internaţional (FMI)

Locul de desfăşurare

VIENA

Data

2000

Tema şi organizatorul

Simpozion pe tema controlului fondurilor bugetare oragnizat de către Curtea de conturi din Ucraina şi
UNDP

Locul de desfăşurare

KIEV – UCRAINA

Data

1995 (luna mai)

Tema şi organizatorul

Program de perfecţionare a pregătirii profesionale organizat de către National Audit Office (instituţia
din Marea Britanie similară Curţii de Conturi a României)

Locul de desfăşurare

LONDRA

Data

1993 (mai - noiembrie)

Tema şi organizatorul

Program de perfecţionare a pregătirii profesionale organizat de către General Accounting Office
(instituţia din S.U.A. similare Curţii de Conturi a României)

Locul de desfăşurare

WASHINGTON D.C.

Data

1992

Tema şi organizatorul

Simpozion „Noi orientări în conducerea financiară la nivel guvernamental” – Consorţiul Internaţional
de conducere financiară guvernamentală şi Şcoala de Contabilitate din Florida – U.S.A.

Locul de desfăşurare

MIAMI – U.S.A.

Data

1991

Tema şi organizatorul

Simpozion organizat pe tema controlului fondurilor publice de către EUROSAI şi Curtea de Conturi a
C.E.E.

Locul de desfăşurare

VELENCE – UNGARIA

Participare la manifestări pe tema
auditului
Data

2011 (aprilie)

Tema şi organizatorul

Al VII-lea Congres al Camerei Auditorilor Financiari din Bulgaria cu tema „Rolul auditorilor statutari în
creşterea încrederii în economia bulgară”.
Am prezentat în cadrul planului Congresului tema „Recunoaşterea rolului social al auditului”

Locul de desfăşurare

SOFIA

Data
Tema şi organizatorul
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2011 (martie)
Participare la sesiunea Consiliului FEE la care au fost dezbătute probleme legate de piaţa internă a
UE, raportări financiare, piaţa decapital. În legătură cu auditul au fost discutate aspecte ce decurg din
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„Carta verde a auditului” elaborată de Comisia Europeană. Organizator – Federaţia Europeană a
Contabililor (FEE)
Locul de desfăşurare
Data

BRUXELLES
2010 (iunie)

Tema şi organizatorul

Seminar cu participare internaţională pe tema controlului calităţii organizat de către CAFR

Locul de desfăşurare

BAIA MARE

Data

2009 (iulie)

Tema şi organizatorul

Congresul auditorilor financiari din România cu tema „Naţional şi internaţional în activitatea de audit
financiar. Auditorii şi criza economică globală” organizat de CAFR.

Locul de desfăşurare

CLUJ NAPOCA

Data

2008 (iunie)

Tema şi organizatorul

Conferinţa internaţională cu tema „Noi provocări pentru profesiunea de audit” organizată de către
Camera Auditorilor Financiari din Cehia cu ocazia aniversării a 15 ani de la înfiinţare

Locul de desfăşurare

PRAGA

Data

2008 (aprilie)

Tema şi organizatorul

Conferinţa internaţională cu tema „Auditorul transfrontalier: profesionalism şi independenţă” organizat
de către CAFR

Locul de desfăşurare

BUCUREŞTI

Data

2006 (mai)

Tema şi organizatorul

Reuniunea EU/România, Subcomitetul Nr. 2 Piaţa Internă, Secţiunea Contabilitate şi Audit organizat
de Comisia Europeană

Locul de desfăşurare

BRUXELLES

Data

2005 (noiembrie)

Tema şi organizatorul

Simpozion „Auditul financiar în România, prezent şi perspective” organizat de către CAFR cu ocazia
aniversării a cinci ani de la înfiinţare

Locul de desfăşurare

BUCUREŞTI

Data

2005 (octombrie)

Tema şi organizatorul

Conferinţa naţională cu tema „Auditul intern – dezvoltare, conexiuni, cooperare” – organizat de către
UCAPI din Ministerul Finanţelor Publice cu participarea unor experţi ai Comisiei Europene, ai
Programului SIGMA – OECD şi a unor auditori interni din state membre UE

Locul de desfăşurare

SINAIA

Data

2002

Tema şi organizatorul

Simpozion „Auditul unic în Europa” – organizat de către Departamentul buget al Comisiei Europene

Locul de desfăşurare

BUXELLES

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Participare la manifestări în legătură cu
activitatea Curţilor de Conturi
Data
Manifestarea
Locul de desfăşurare
Data
Manifestarea
Locul de desfăşurare
Data
Manifestarea
Locul de desfăşurare
Data
Manifestarea
Locul de desfăşurare
Data
Manifestarea
Locul de desfăşurare

1999
Congresul Curţilor de Conturi din Europa (EUROSAI)
PARIS
1998
Congresul Mondial al Curţilor de Conturi (INTOSAI)
MONTEVIDEO
1996
Congresul Curţilor de Conturi din Europa (EUROSAI)
PRAGA
1995
Congresul Mondial al Curţilor de Conturi (INTOSAI)
CAIRO
1992
Congresul Mondial al Curţii de Conturi (INTOSAI)
WASHINGTON D.C.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Limba română

Limbi străine cunoscute
(Autoevaluare)

Înţelegere
Ascultare
Bine
Bine

Limba engleză
Limba franceză
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis de conducere
Citări
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Citire
Bine
Bine

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
Bine
Bine
Bine
Bine

Scriere
Exprimare scrisă
Bine
Bine

Aptitudini pentru coordonarea lucrului în echipă, luarea în considerare a opiniilor şi părerilor echipei cu
care colaborez pentru realizarea unui obiectiv şi abia după aceea adoptarea unei decizii.
Microsoft Windows, Microsoft Office
B
Enciclopedia Personalităţilor din România, Hübners Who is Who, Ediţiile 2006, 2007, 2008/pag.901
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