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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Balteş, Nicolae 

Adresă 15 A, Str. Cristian, 550073, Sibiu, România 

Telefoane 0269 - 215639 Mobil: 0744-521863 

E-mail baltes_n@yahoo.com 

  

NaŃionalitate Română 

  

Data naşterii 21.02.1959 

  

Sex Masculin  

  

ExperienŃa profesională  

  

Perioada 2001 - prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Profesor universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale ActivităŃi de predare şi seminarizare licenŃă şi master la disciplinele: Analiza economico-financiară a 
întreprinderii; Analiză şi diagnostic financiar; Analiză financiară aprofundată; Managementul riscului şi 
măsurarea performanŃelor bancare; Bazele contabilităŃii; Contabilitate financiară. Coordonare lucrări 
de licenŃă şi disertaŃie. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de ŞtiinŃe economice, Calea Dumbrăvii, nr. 12, 
Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Didactică; cercetare ştiinŃifică 

  

Perioada 2007 – prezent  

FuncŃia sau postul ocupat Membru în Consiliul de administraŃie 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Aprobarea programelor de activitate pe termen mediu şi lung, urmărirea modului de realizare a 
prevederilor B.V.C., membru în Comitetul de audit. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Compa S.A., Str. Henri Coandă, nr. 5-7, Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Management  

  

Perioada 2003 – 2007 

FuncŃia sau postul ocupat Membru în Consiliul de administraŃie 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Supravegherea şi coordonarea activităŃii Consiliului de direcŃie al băncii, răspundere pentru buna 
gestionare a patrimoniului băncii, participare la şedinŃele Consiliului de administraŃie şi la adunările 
generale anuale. 

Numele şi adresa angajatorului Banca Comercială Carpatica, Str. Autogării, nr. 1, Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Bancar  

  

Perioada 2000 – prezent  

FuncŃia sau postul ocupat Cenzor  

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Supravegherea gestiunii entităŃii, certificarea situaŃiilor financiare anuale etc. 

Numele şi adresa angajatorului FundaŃia U niversitară pentru Integrare Europeană – Calea Dumbrăvii, Nr. 28-32, Sibiu; Institutul de 
ŞtiinŃe Administrative „Paul Negulescu” – Calea Dumbrvii, nr. 34, Sibiu. 
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Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Supraveghere financiar-contabilă 
 

Perioada 1998 – 2000 

FuncŃia sau postul ocupat ConferenŃiar universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale ActivităŃi de predare şi seminarizare la disciplinele: Contabilitate financiară, Bazele contabilităŃii, Analiză 
economico-financiară. Coordonare lucrări de licenŃă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de ŞtiinŃe economice, Calea Dumbrăvii, nr. 12, Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Didactică; cercetare ştiinŃifică 

  

Perioada 1998 – 2004  

FuncŃia sau postul ocupat Şef de catedră – Catedra de finanŃe-contabilitate 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Administrare academică – întocmirea statelor de funcŃiuni, a planurilor de învăŃământ, coordonarea 
activităŃii pentru specializările „Contabilitate şi informatică de gestiune”, „FinanŃe-bănci”. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de ŞtiinŃe economice, Calea Dumbrăvii, nr. 12, Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Administrare academică 

  

Perioada 1997 – 2006 

FuncŃia sau postul ocupat Preşedintele Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România – filiala Sibiu 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Coordonarea activităŃii filialei Sibiu a C.E.C.C.A.R.; organizarea examenelor de acces la profesia; 
organizarea cursurilor de pregătire profesională etc. 

Numele şi adresa angajatorului Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România – filiala Sibiu, Şoseaua Alba Iulia, nr. 
12, Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Management 

  

Perioada 1995 – 1997 

FuncŃia sau postul ocupat Lector universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale ActivităŃi de predare şi seminarizare la disciplinele: Contabilitate financiară, Bazele contabilităŃii, Analiză 
economico-financiară. Coordonare lucrări de licenŃă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de ŞtiinŃe economice, Calea Dumbrăvii, nr. 12, Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Didactică; cercetare ştiinŃifică 

  

Perioada 1992 – 1995 

FuncŃia sau postul ocupat Lector universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale ActivităŃi de predare şi seminarizare la disciplinele: Contabilitate financiară, Bazele contabilităŃii, Analiză 
economico-financiară. Coordonare lucrări de licenŃă. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul militar de intendenŃă şi finanŃe „Gheorghe Lazăr”, Calea Dumbrăvii, nr. 28-30, Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Didactică; cercetare ştiinŃifică 

  

Perioada 1990 – 1992 

FuncŃia sau postul ocupat Director economic 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Managementul activităŃii financiar-contabile 

Numele şi adresa angajatorului SC Bumbacul SA, Str. Proletarilor, nr. 11, loc. Cisnădie, jud. Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Coordonare  

Perioada 1990 – prezent  

FuncŃia sau postul ocupat Cenzor  
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ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Supravegherea gestiunii entităŃii economice, certificarea situaŃiilor financiare anuale etc. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Icos S.A. – Str. Bihorului, nr. 10, Sibiu; S.C. Icos Trading S.A. – Str. Bihorului, nr. 10, Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Supraveghere financiar-contabilă 

Perioada 1986 – 1990  

FuncŃia sau postul ocupat Inspector 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Verificarea documentaŃiei de credite depuse de entităŃile economice, verificarea disciplinei de casă 

Numele şi adresa angajatorului Banca NaŃională a României – Sucursala JudeŃeană Sibiu, Str. Mitropoliei, nr. 16, Sibiu  

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Bancar  

Perioada 1983 – 1986  

FuncŃia sau postul ocupat Economist stagiar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Întocmirea documentaŃiilor de preŃuri, organizarea contabilităŃii de gestiune. 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de CuŃite Ocna Sibiului, Str. Fabricii, nr. 4, loc. Ocna Sibiului, jud. Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

ExecuŃie 

EducaŃie şi formare  

Perioada 1993 – 1996  

Calificarea / diploma obŃinută Doctor în economie, Diplomă de doctor seria P nr. 0001375 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

FinanŃe – contabilitate 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de FinanŃe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori  

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

Postuniversitar  

Perioada 1993-prezent 

Calificarea / diploma obŃinută Expert contabil, carnet nr. 3746/2009 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Efectuare de expertize contabile, managementul contabilităŃii, consultanŃă în domeniul financiar-
contabil, certificarea situaŃiilor financiare anuale etc. 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

Postuniversitar  

Perioada 1979 – 1983  

Calificarea / diploma obŃinută Economist – licenŃiat în ŞtiinŃe economice, specializarea finanŃe-contabilitate, Diplomă seria A nr. 10870 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

CompetenŃe în domeniul financiar-contabil 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de FinanŃe-Contabilitate  

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

Universitar 

                                             Perioada  1974-1978 

Calificarea / diploma obŃinută  Diplomă de bacalaureat Seria A1 nr. 110942/836/25 septembrie 1978 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite  

Studii liceale 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Economic şi de Drept Administrativ Sibiu 

Aptitudini şi competenŃe personale  

Limba maternă Română 

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi Străine 

CompetenŃe şi abilităŃi sociale CompetenŃe didactice obŃinute în urma susŃinerii de prelegerii, activităŃi de seminarizare; abilităŃi de 
comunicare în contexte publice ca urmare a participării la diverse manifestări ştiinŃifice atât în calitate de 
participant, cât şi în calitate de moderator. 

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

CompetenŃe administrative obŃinute ca urmare a deŃinerii anumitor funcŃii de conducere; spirit 
organizatoric 

  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office, Internet 

Permis(e) de conducere Categoria B 

CompetenŃe şi abilităŃi sociale - Spirit de echipă; 

- Capacitate de comunicare obŃinută prin natura profesiei; 

- Capacitate de adaptare la mediul de lucru; 
- RezistenŃă la stres. 

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

- Leadership; 
- Spirit organizatoric, conducător de doctorat în domeniul de doctorat FinanŃe; membru în comisii de 
concurs pentru ocuparea posturilor didactice, de licenŃă, de doctorat etc.). 

Alte competenŃe şi aptitudini - Efectuare expertize contabile judiciare şi extrajudiciare; 

- Efectuare analize diagnostic-financiar şi studii de piaŃă la diverse entităŃi economice. 
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InformaŃii suplimentare • Participarea la diferite asociaŃii ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale: Corpul experŃilor contabili şi 
contabililor autorizaŃi din România (C.E.C.C.A.R. - perioada 1996-2007:preşedinte Filiala Sibiu a 
C.E.C.C.A.R. -  perioada 2000-2004: membru în Consiliul Superior de Conducere al CECCAR; perioada 
2010-prezent: membru în Consiliul Superior de Conducere al CECCAR; 

• Lector acreditat CECCAR la Programul NaŃional de Dezvoltare Profesională Continuă a Profesioniştilor 
Contabili, disciplina Analiză economico-financiară (2006-prezent)   

• Membru în comisii de doctorat la: A.S.E.M. Chişnău, Universitatea „A. I. Cuza” Iaşi, Universitatea „Lucian 
Blaga” Sibiu, A.S.E. Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca; 

• Coordonator al proiectului iniŃiat de Clubul StudenŃilor Economişti „DocExpert”, 7 ediŃii: perioada 2004-
2011; 

• Coordonator ştiinŃific a peste 500 de lucrări de licenŃă şi desertaŃie în domeniile, Analiză economico-
financiară, Contabilitate; Analiză şi diagnostic financiar; Management financiar- bancar 

• Tutore de practică pentru studenŃii din cadrul specializării universitare de licenŃă: FinanŃe-bănci şi  
„Contabilitate şi informatică de gestiune” 

• Membru în colegii de redacŃie / consilii ştiinŃifice /  
- Referent ştiinŃific în cadrul celei de a 15-a ConferinŃe InternaŃionale „The Knowledge-Based 

Organization” organizată de Academia ForŃelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu în colaborare cu 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării în perioada 26-28 noiembrie 2009; 

- Referent ştiinŃific în cadrul ConferinŃei InternaŃionale „The Knowledge-Based Organization” organizată 
de Academia ForŃelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu în colaborare cu Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Inovării în anul 2008; 

- Membru în consiliu ştiinŃific / referent ştiinŃific în cadrul Sesiunilor de comunicări ştiinŃifice cu 
participare internaŃională organizate de Universitatea Româno-Germană din Sibiu în perioada 13-14 
noiembrie 2009, 10 aprilie 2008. 

- Coordonator ştiinŃific pentru Analele UniversităŃii Româno-Germane din Sibiu, nr. 1/2002, 2/2003, 
3/2004, 4/2005, 5/2006, ISSN 1583-4271  

- Membru în colegiul de redacŃie Analele UniversităŃii Româno-Germane din Sibiu, nr. 6/2007, 7/2008, 
ISSN 1583-4271 

- Coordonator secŃiune „Finance, Banks, Accounting” din cadrul ConferinŃelor ŞtiinŃifice InternaŃionale, 
organizate de Facultatea de ŞtiinŃe Economice din cadrul UniversităŃii „Lucian Blaga” din Sibiu: 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009. 

- Membru în Comitetul ştiinŃific al ConferinŃei InternaŃionale „Romania whithin the EU: opporunities, 
requirements and perspectives”, organizată de Facultatea de ŞtiinŃe Economice din cadrul 
UniversităŃii „Lucian Blaga” din Sibiu, 10-11 mai 2007 

• DistincŃiile/diplomele obŃinute:  
- Diplomă de participare la cel de-al IX –lea Seminar InternaŃional al Comitetului de Integrare Latină 

Europa-America (CILEA), desfăşurat în Bucureşti, România, 4-5 noiembrie 2003;   
- Exzellenz Diplom Für den Beitrag zum Gelingen der III. Internationalen Sommer-Schule „Social 

Entrepreneurship und die Kraft neuer Ideen”, Hermannstadt, 21-28 Juli 2007; 
- Diploma de merit cu ocazia zilei de 21 septembrie 2008, ziua naŃională a contabilului român – Corpul 

ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România; 
- Diploma de merit cu ocazia zilei de 21 septembrie 2009, ziua naŃională a contabilului român – Corpul 

ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România; 
- Medalia jubiliară „90 de ani de istorie 1921-2011” conferită de Corpul ExperŃilor Contabili şi 

Contabililor AutorizaŃi din România cu ocazia zilei de 21 septembrie 2011, Ziua naŃională a 
contabilului român. 

• Activitatea de cercetare: 13 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract: 5 
internaŃionale (din care unul ca Director,) şi 8 naŃionale (din care 4 ca Director). 

• ContribuŃia ştiinŃifică:  
- 14 cărŃi de specialitate, din care 6, în ultimii 5 ani; 

    -15 articole indexate în baze de date internaŃionale specifice domeniului, care fac un proces de selecŃie a 
revistelor pe baza unor criterii de performanŃă (Ris) în ultimii 5 ani; 
     - 8 articole în reviste din Ńară recunoscute CNCSIS (Rns) în ultimii 5 ani; 
   - 16 articole în alte reviste de specialitate de circulaŃie naŃională (Rno), din care două în ultimii 5 ani; 
   - 28 articole în volumele unor manifestări ştiinŃifice internaŃionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN) din 
Ńară şi din străinătate (Vi), din care: 13 în ultimii 5 ani; 
      - 6 articole în volumele unor manifestări ştiinŃifice naŃionale recunoscute(Vn), din care: 1 în ultimii 5 ani. 
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- Documente – diplome şi certificate 
- Lista lucrărilor ştiinŃifice publicate şi comunicate 
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