
CURRICULUM VITAE 

 

1. Nume: Munteanu 

2. Prenume: Aurora-Speranța 

3. Pozitie actuala: Partenar coordonator VERIDIO Transformation 

4. Adresa: Strada Buzesti nr 75-77, etaj 12. Telefon 0742 179 131 mail: speranta.munteanu@veridio.ro 

 

5. Nivelul Educaţional:  

Instituţia 

(de la Data – la Data)  

Nivel de Scolarizare 

Universitatea Tehnică de Construcții, București (1978 – 1983)  
Licență/ echivalent master în 
inginerie de construcții 

Sheffield University, Marea Britanie (2007-09) 
EMBA General Management  (Level 
1 and Level 2 complete – fara 
disertatie) 

Harvard Business School, Boston, USA- Executive Education, 
(2006) 

Corporate Restructuring Programme 
 

INSEAD Fontainebleau, France, (2007)   
The PwC Restructuring Services 
Executive Programme 

INSEAD Fontainebleau, France, (2019)   
International Director Programme 
IDP31 - certification 

6. Limbi străine: se indică nivelul de competenţă pe scară de la 1 la 5 (1 – foarte bine; 5 - începător) 

Limba Citit Vorbit Scris 

Română Limba maternă Limba maternă Limba maternă 

Engleză 1 1 1 

Franceză 2 3 3 

7. Membru al unor corpuri/asociaţii profesionale: 

▪ Membru al RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors – Expert în investiții financiare 

▪ Membru fondator al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) –  

▪ Membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) 

▪ Membru findator al Asociației Turnaround Management (TMA) – fost presedinte al Romanian 

Charter si membru in Consilul TMA Europe 

▪ Membru TeGoVa – Evaluator european recunoscut 

Vechimea în profesie: peste 30 ani 

8.  Calificări: 

▪ peste 25 ani de experiență în gestionarea unor situatii de transformare, turnaround sau criza cu 

concentrare pe asistenta in stabilirea, comunicarea si implementarea strategiei, asistență în 

restructurări financiare, gestionând în toată această perioadă o serie de cazuri complexe. Este 

trainer acreditat de către UNPIR și Institutul Național al Magistraturii în domeniul insolvenței. De 

asemenea a pregătit 150 de persoane din cadrul uneia dintre băncile de top din sistemul bancar 

românesc (din cadrul structurilor de risc și companii mari) în domeniul restructurării judiciare și non-

judiciare. 

▪ experiență extinsă și în continuă desfășurare în colaborarea cu băncile din România, în furnizarea 

de servicii de restructurare judiciară și non-judiciară a datoriilor, cât și consultanță privind vânzarea 

creditelor neperformante. A fost de asemenea implicată în proiecte de dimensionare a 



departamentelor de credite neperformante (workout) pentru bănci, inclusiv segmentare de 

portofoliu, determinând volumul de activitate viitoare 

 

9. Experienţa profesională 

De la data – 

până la 

data 

Ţara şi 

localitate 

Angajator Poziţia Descrierea pozitiei  

Februarie 
2020- 
prezent 

Bucuresti 

 

SC 
VERIDIO 
Transform
ation SRL 

Managing 
Partner 

Coordonarea activitatii de consultanta in strategie, guvernanta 
corporastista, restrucrturare financiara, atragere de finantare  

Octombrie 
2018-
prezent 

Bucuresti KPMG in 
Romania 

Consilier 
Senior 

Consilier al partenerului coordonator al KPMG Romania pe 
probleme de strategie 

Ianuarie 
2011 – 
Septembrie 
2018 

București KPMG in 
Romania 

Partener Șef al departamentului departamentul de restructurare și cel de 
evaluare din cadrul KPMG în România. Coordonator al 
proiectelor de evaluare, restructurare, insolvență, faliment și 
lichidare. 

Coordonator al activitatii de restructurare pentru KPMG CEE 

 

Octombrie 
2008 – 
Decembrie 
2010 

București Pricewater
house 
Coopers 
CEE 

Senior 
Director 

Șef al departamentului de consultanță în servicii de restructurare 
- responsabil cu coordonarea proiectelor de restructurare, 
insolvență, lichidare, faliment, consultanță de management, 
finanțe corporative și evaluare din cadrul PwC pentru România, 
Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Bosnia, Muntenegru, 
FYROM și Albania 

Iulie 1998 - 
Septembrie 
2008 

București Pricewater
house 
Coopers 
Romania 

Director Șef al departamentului de consultanță în servicii de restructurare 
- responsabil cu coordonarea proiectelor de restructurare, 
insolvență, lichidare, faliment, consultanță de management, 
finanțe corporative și evaluare din cadrul PwC Romania. 

Octombrie 
1996 – 
Iunie 1998 

București Coopers & 
Lybrand 
Romania 

Senior 
Manager 

Expert evaluator, iar începând cu Octombrie 1997 coordonator al 
echipei de restructurare, responsabilă de proiectele de evaluare,  
lichidare, faliment, insolvență din cadrul C&L România 

Mai 1993 – 
Septembrie 
1996 

București A&S-
PROCONS 
SRL 

Director 
General 

Proiecte de servicii de consultanță în management, servicii de 
evaluare, finanțe corporative furnizate antreprenorilor privați care 
își doreau să înceapă o afacere în România.  

Subcontractor pentru proiecte de consultanta de management al 
Coopers& Lybrand Romania intre 1993 si 1996  

Între 1995 și 1996 a fost Director Tehnic pentru compania 
Omega Romania SRL (dezvoltator a unui lanț de benzinării, 
achiziționată ulterior de Rompetrol). 

Octombrie 
1991- Mai 
1993 

Bucuresti SC PECO 
SA 

Inginer 
proiectant 

Proiectare pentru activitatea de depozitare si comercializare 
produse petroliere 

Octombrie 
1984- 
Septembrie 
1991 

Bucuresti SC IMNR 
SA 

Inginer 
proiectant 

Proiectare pentru platforme industriale pentru industria metalelor 
neferoase si rare  

Septembrie 
1983- 
Octombrie 
1984 

Targoviste ICTB 
antrepriza 
Targoviste 

Inginer 
stagiar 

Inginer de executie pentru constructii industriale 



 


