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CURRICULUM VITAE                  

 

 

 

  

INFORMAŢII PERSONALE 

   

Nume/Prenume  MUREŞAN MIRCEA CORNEL 
   

Adresa  CLUJ-NAPOCA, str. Fabricii de Zahăr nr. 11/5,  

cod poştal 400572 

   

Telefon   birou -  0264 450 215 fax: 0264 450 215 

mobil – 0744 476 410 

   

E-mail   mircea.muresan@mda.pkf.ro  

   

Naţionalitatea  română 

   

Data naşterii  3 iulie 1955, Cluj-Napoca 

   

Sex 

 

Starea civilă 

 Masculin 

 

Căsătorit, 2 copii 

 

   

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

   

Perioada   Martie 2006 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Administrator - Partener 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Administrarea societăţii 

Coordonarea misiunilor de audit financiar, în calitate de partner 

sau manager de misiune  

Efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare 

Coordonarea activităţii de ţinere şi examinare de contabilităţi  

Consultanţă fiscală  

Coordonarea activităţii de evaluare de întreprindere, proprietăţi 

imobiliare şi bunuri mobile 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 PKF AUDIT S.R.L. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 70, et. 

IV 

Tipul activităţii sau  Activitate de audit financiar, contabilitate, expertiză contabilă, 

mailto:mircea.muresan@mda.pkf.ro
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sectorul de activitate  consultanţă economico-financiară, contabilă şi fiscală, evaluare 

   

Perioada   Martie 2000 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Administrator - Partener 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Administrarea societăţii 

Coordonarea misiunilor de contabilitate, în calitate de partner 

sau manager de misiune  

Efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare 

Coordonarea activităţii de ţinere şi examinare de contabilităţi  

Consultanţă fiscală  

Numele şi adresa 

angajatorului 

 PKF FINCONT EXPERT S.R.L. Cluj-Napoca, Calea 

Dorobanților nr. 70, et. IV 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Activitate de audit financiar, contabilitate, expertiză contabilă, 

consultanţă economico-financiară, contabilă şi fiscală 

   

Perioada   August 2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Director financiar 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Coordonarea activităţii economico-financiare şi contabilă a 

societăţii 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 WESTACO s.r.l. Bucureşti, Calea Griviței nr. 11 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Servicii de plată şi activităţi informatice 

 

Perioada  

  

Aprilie 2009 – martie 2019   

Funcţia sau postul ocupat  economist 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Evaluarea proprietăților imobiliare, bunuri mobile și 

întreprindere 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 NAPOCA BUSINESS s.r.l. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, 

nr. 70, et. IV 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Activitate de evaluare 

   

   

Perioada   aprilie 2010 – iulie 2010 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent director general 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Preşedinte al comisiei economice pe restructurare a Companiei 

Naţionale „POŞTA ROMÂNĂ”  - restructurarea activităţii 

financiar-contabile, ca urmare a înfiinţării de noi sucursale 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Compania Naţională „POŞTA ROMÂNĂ” s.a. Bucureşti, B-dul 

Dacia nr. 140 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Activitate de poştă 

   

Perioada   Februarie 2005 – martie 2007 

Funcţia sau postul ocupat  Membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale 

„POŞTA ROMÂNĂ” s.a. 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Îndeplinirea atribuţiilor de membru în Consiliul de 

Administraţie, conform statului companiei 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Compania Naţională „POŞTA ROMÂNĂ” s.a. Bucureşti, B-dul 

Dacia nr. 140 
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Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Activitate de poştă 

   

Perioada   2000 – 2001 

Funcţia sau postul ocupat  Director Executiv Financiar la nivelul Companiei Naţionale 

„POŞTA ROMÂNĂ”  

Director Financiar Sucursala POSTRURAL Cluj           

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Coordonarea activităţii economico-financiare şi contabile a 

societăţii  

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Compania Naţională „POŞTA ROMÂNĂ” s.a. Bucureşti, B-dul 

Dacia nr. 140 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Activitate de poştă 

   

Perioada   1998 –2000 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Administrator Crinero Service s.r.l. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 CRINERO SERVICE s.r.l. Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr 

nr. 11/5 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Activitate de comerţ cu utilaje pentru construcţii de drumuri 

   

Perioada   1991 - 1998 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Director Economic Direcţia Regională de Poştă Cluj  

Director Economic Direcţia de Poştă Maramureş 

-  coordonarea activităţii economico-financiare şi contabilă a 

societăţii 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Compania Naţională „POŞTA ROMÂNĂ” s.a. Bucureşti, B-dul 

Dacia nr. 140 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Activitate de poştă 

   

Perioada   1988 - 1991 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Contabil şef şi Director Economic – coordonarea activităţii 

economico-financiare şi contabilă a societăţii 

Şef serviciu financiar-contabilitate – coordonarea activităţii 

financiar-contabile  

Economist în cadrul serviciului financiar -contabil 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 CUARŢ s.a. Baia Mare (Întreprinderea de Prospecţiuni şi 

Explorări Geologice - IPEG) 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Activitate de prospecţiune şi explorare geologică 

   

Perioada   1980 - 1988 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 Economist şi şef secţie gospodărie-preşedinte BTT Comitetul 

Judetean Maramures al UTC-BTT 

-  coordonarea activităţii economico-financiare şi contabile   

Numele şi adresa 

angajatorului 

  

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate  

 Activitate de turism pentru tineret 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

   

Perioada   2010, februarie 

Calificare/diploma obţinută  Diplomă de participare 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobandite 

 Dezvoltare organizaţională: 

- Managementul comunicării - gestionarea conflictelor 

- Motivaţia managerială 

- Operarea sistemelor de management al calităţii 

- Dezvoltarea eficacităţii muncii în echipă 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorul 

de formare 

 Consact Kft, Budapesta, Ungaria 

Mentoring - Program profesional 

   

Perioada   2008 

Calificare/diploma obţinută  Auditor financiar 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobandite 

 Standardele Internaţionale de Audit 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 

Contabilitate financiară şi de gestiune 

Finanţe 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorul 

de formare 

 Camera Auditorilor Financiari din România 

   

Perioada   2007 

Calificare/diploma obţinută  Consultant fiscal 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobandite 

 Fiscalitate - Cod fiscal şi cod de procedură fiscală  

Contabilitate financiară şi de gestiune 

Drept  

Finanţe  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorul 

de formare 

 Camera Consultanţilor Fiscali din România 

   

Perioada   2005 

Calificare/diploma obţinută  Auditor financiar al entităţilor din piaţa de capital 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobandite 

 Legislaţia în domeniul pieţei de capital 

Standardele Internaţionale de Audit 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 

Contabilitate financiară şi de gestiune 

Finanţe 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorul 

de formare 

 Centrul de Pregătire Financiară „MILLENIUM” Bucureşti 

   

Perioada   2004 

Calificare/diploma obţinută  Expert evaluator bunuri mobile 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobandite 

 Evaluarea bunurilor mobile 

Drept administrativ 

Numele şi tipul instituţiei  Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România 
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de învăţământ/furnizorul 

de formare 

   

Perioada   2003 

Calificare/diploma obţinută  Expert evaluator proprietăţi imobiliare 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobandite 

 Evaluarea proprietăţilor imobiliare 

Drept administrativ 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorul 

de formare 

 Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România 

   

Perioada   1999 

Calificare/diploma obţinută  Expert contabil 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobandite 

 Contabilitate financiară şi de gestiune 

Finanţe 

Drept administrativ 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorul 

de formare 

 Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din 

România 

   

Perioada   1997 

Calificare/diploma obţinută  Expert evaluator de întreprinderi 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobandite 

 Evaluarea întreprinderii 

Contabilitate financiară şi de gestiune 

Finanţe 

Drept administrativ  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorul 

de formare 

 Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din 

România 

   

Perioada   1994 

Calificare/diploma obţinută  Diplomă de absolvire a cursului de poştă 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobandite 

 Managementul activităţii de poştă 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorul 

de formare 

 Institutul Internaţional de Poştă – Bremen, Germania 

   

Perioada   1976-1980 

Calificare/diploma obţinută  Diplomă de licenţă în ştiinţe economice 

Disciplinele principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobandite 

 Specializare în finanţe contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorul 

de formare 

 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca,  

Facultatea de Ştiinţe Economice,  

Secţia  finanţe-contabilitate 

   

Perioada   1971-1975 

Calificare/diploma obţinută  Diplomă de liceu 
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Disciplinele principale 

studiate/competenţe 

profesionale dobandite 

 Liceu de cultură generală 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorul 

de formare 

 Liceul „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca 

 

 

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 

   

Limba maternă  româna 

   

Limba străină cunoscută   

Autoevaluare    

 

 

 

Franceza 

 Înţelegere Vorbire Scriere 
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discursul oral Exprimare 

scrisă 

A2 mediu A2 mediu A2 mediu A2 mediu A2 mediu 

   

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 Seriozitate, perseverenţă, punctualitate, lucru în echipă, abilităţi 

multi-tasking 

   

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 Aptitudini manageriale 

   

Membru în organisme 

profesionale 

 • Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România 

– în calitate de auditor financiar 

2017 – prezent membru în Consiliul Camerei Auditorilor 

Financiari din România, realizând în principal 

următoarele: 

- participarea și coordonara grupului de lucru din 

cadrul CAFR privind revizuire Ghidului de audit 

intern, finalizat în anul 2019 și pus la dispoziția 

membrilor gratuit on-line la propunerea mea 

- participarea în grupul de lucru a MFP pentru 

elaborarea legislației privind implementarea IFRS 

16 

- lector în cadrul pregătirii profesionale a 

auditorilor financiari 

- organizarea de întâlniri periodice la Reprezentanța 

Cluj cu colegii din zona, în care s-au discutat 

problemele profesiei și teme profesionale de 

interes general 

• Membru al Corpului Experţilor Contabili şi a 

Contabililor Autorizaţi din România – în calitate de 

expert contabil  

2004-2008 membru în Consiliul Filialei Cluj CECCAR 

• Membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din 

România – în calitate de expert evaluator întreprinderi, 

proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile 
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2015-2016 vicepreședinte Filiala Nord-Vest ANEVAR 

2016-2017 președinte Filiala Nord-Vest ANEVAR  

• Membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România – 

în calitate de consultant fiscal 

   

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 Utilizare Microsoft (Word, Excel, Access) 

Programe de evidenţă contabilă 

 

Alte competenţe şi 

aptitudini 

 Hobby: literatura, filatelia 

   

Permis de conducere  Categoria B 
 

        


