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Igor Munteanu este Conferențiar universitar la ASEM (Academia de Studii Economie) de la 

Chișinău și, totodată, Președinte al Consiliului Administrativ al Institutului pentru 
Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS).  
 

În perioada anilor 2019-2021 a fost Deputat în Parlamentul Republicii Moldova și Președinte 
al Comisiei Economie, Buget și Finanțe (CEB) în 2019 și Președinte al Comisiei de Control al 
Finanțelor Publice (CFP) în 2020-2021. Între 2010-2015, Igor Munteanu a exercitat funcția de 

Ambasador E.P. al Republicii Moldova în SUA (Septembrie 2010-Iunie 2015), Canada 
(Februarie 2011 – martie 2013) și Mexic (2010-2015).  
 

Până în 2010, Igor Munteanu a fost Expert Independent al Consiliului Europei pentru 
Congresul Puterilor Locale și Regionale (2001-2008), participând activ la monitorizarea 
situației autonomiei locale și regionale în mai multe țări ale Consiliului Europei. A absolvit 

USM în 1989 și studii post-graduale în prima promoție a SNSPA (1990-1992). În 2002, Igor 
Munteanu și-a susținut doctoratul în drept public în cadrul Universității Internaționale 
Libere din Moldova. Între 1992 și 1994 a fost Consultant in cadrul Președinției RM 
(M.Snegur). Între 1994 și 1996 a asistat activitățile Fundației Internaționale pentru Sisteme 

Electorale (IFES-Moldova).  
 
Igor Munteanu este autorul mai multor volume scrise în RM și în străinătate pe subiecte de 

politică externă, descentralizare politică și administrativă, securitate și apărare, tranziție în 
spațiul ex-sovietic.  
 

Din 1997 a colaborat activ cu RFERL (Radio Europa Liberă), RFI (Radio France International). 
A participat în calitate de Membru al Consiliului editorial al revistei SEER (South Eastern 
European Review), editată de Hanns Bockler Stiftung (Dusseldorft). De-a lungul carierei sale, 

I.Munteanu a lansat revista Arena Politicii, prima revistă de științe politice și afaceri 
internaționale în Republica Moldova (1996-2000), iar în perioada anilor 2007-2009, 
I.Munteanu a fost membru al Consiliilor internaționale ale BSTF și BTD. Printre cele mai 

recente publicații scrise de autor sunt:  ”Politici publice complexe” (Editura Cartier, Chișinău, 
2016) și ”Idei politice. Clivaje ideologice” (Editura Cartier, 2020).  
 
Între 2016-2020, Igor Munteanu a participat la un program de cercetare universitară aplicată 

a Uniunii Europene (Horizon 2020, Acordul de finanțare N.693382), condus de Freie 
Universitat Berlin. Cercetarea a vizat politica de vecinătate orientală a Uniunii Europene, 
examinând puterea transformativă a UE, stabilitatea si reformele economice si politice în 

statele Parteneriatului Estic, oferind propuneri și recomandări Comisiei Europene în acest 
spațiu complex și dinamic.    
 

În anul 2019, Igor Munteanu a contribuit la volumul ”Democrația sub asediu. România în 
context regional” cu un capitol întitulat ”Democrația ghilotinată de oligarhi”, volum 
coordonat de Armand Goșu, Alexandru Gussi la Editura Corint din București.  În anul 2020, 

Igor Munteanu a contribuit cu un capitol ”Dog eat Dogs, Preliminarii la începutul unei zile 
de mâine”, la volumul  tipărit de editura ”Curtea Veche”, ”Lumea de Mâine. Ce urmează după 
pandemie?, coordonat de Olivia Toderean, Sergiu Celac, George Scutaru, New Strategy 
Center. 


