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 CURRICULUM VITAE 
  

Informații personale/ 

Personal information 

 

Prenume, Nume/First name, 

Name  

NICOLAE BALTEȘ 

Adresa/Adress SIBIU, STR. CRISTIAN NR. 15A 

Telefon/Phone 0269215639   

Fax  

E-mail nicolae.baltes@ulbsibiu.ro 

Naționalitatea/Nationality Română 

Data nașterii/Date of birth  21.02.1959 
  

Experiență/Work Experience  

Perioada/Date 2013-2019 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Membru în Comisia de analiză a contestaţiilor împotriva deciziilor CNATDCU, 

aprobat prin OMEN nr. 5370/2013 şi OMECS nr. 3784/2015   

 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Propunere de rezoluţii argumentate privind admiterea sau respingerea contestaţiilor 

împotriva deciziilor CNATDCU 

 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Cercetare ştiinţifică 

 

  

Perioada/Date 2010 - prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Conducător de doctorat, domeniul de doctorat Finanţe, aprobat prin OMECTS nr. 

5679/19.11.2010 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Am coordonat și coordonez activitatea studenţilor doctoranzi în domeniul de doctorat 

FINANŢE 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe economice, Calea 

Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Cercetare ştiinţifică 
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Perioada/Date 2000 - prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Profesor universitar, aprobat prin OME nr. 5202/2000 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Activităţi didactice licenţă şi master la disciplinele: Contabilitate financiară; Analiza 

economico-financiară a întreprinderii; Analiză și diagnostic financiar; Analiză 

financiară aprofundată;  Expertiză contabilă şi diagnostic financiar;  Coordonare 

lucrări de licenţă şi disertaţie. 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe economice, Calea 

Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactică și de cercetare ştiinţifică 

  

Perioada/Date 2007 – 2013; 2017 - prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Membru în Consiliul de administraţie, Președintele Comitetului de Audit la 

societatea Compa SA Sibiu 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Aprobarea programelor de activitate pe termen mediu şi lung, urmărirea modului de 

realizare a prevederilor B.V.C., supervizarea tuturor rapoartelor financiare emise de 

firmă (situaţii financiare interimare şi finale, alte informaţii financiare publicate de 

către firmă); 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Compa S.A., Str. Henri Coandă, nr. 5-7, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Management 

  

Perioada/Date 2003 – 2007 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Membru în Consiliul de administraţie Banca Comercială Carpatica Sibiu 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Supravegherea şi coordonarea activităţii Comitetului de Direcţie al băncii, 

răspundere pentru buna gestionare a patrimoniului băncii, membru al Comitetului de 

audit. 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Banca Comercială Carpatica, Str. Autogării, nr. 1, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Management bancar 

  

Perioada/Date 2000 – 2003 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Cenzor 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Supravegherea gestiunii entităţii, certificarea situaţiilor financiare anuale etc. 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Banca Comercială Carpatica, Str. Autogării, nr. 1, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

 

Management bancar 
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Perioada/Date 1998 – 2000 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Conferenţiar universitar, aprobat prin OMI nr. 3805/1998 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Activităţi didactice de predare pentru disciplinele: Contabilitate financiară, Bazele 

contabilităţii, Analiză economico-financiară. Coordonare lucrări de licenţă. 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe economice, Calea 

Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactică; cercetare ştiinţifică 

  

Perioada/Date 1998-2000 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Coordonator departament Ştiinţe economice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice 

 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Administrare academică 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe economice, Calea 

Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactică; cercetare ştiinţifică 

  

Perioada/Date 2000 – 2004 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Şef catedră Finanţe-Contabilitate 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Administrare academică 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe economice, Calea 

Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactică; cercetare ştiinţifică 

  

Perioada/Date 1997 – 2006 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – 

filiala Sibiu 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Coordonarea activităţii filialei Sibiu a C.E.C.C.A.R.; organizarea examenelor de 

acces la profesia contabilă; organizarea cursurilor de pregătire profesională etc. 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – filiala Sibiu, 

Şoseaua Alba Iulia, nr. 12, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

 

Management 
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Perioada/Date 
 

1995 – 1997 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Lector universitar 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Activităţi didactice la disciplinele: Contabilitate financiară, Bazele contabilităţii, 

Analiză economico-financiară. Coordonare lucrări de licenţă. 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe economice, Calea 

Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactică; cercetare ştiinţifică 

  

Perioada/Date 1992 – 1994 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Lector universitar 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Activităţi didactice la disciplinele: Contabilitate financiară; Analiză economico-

financiară; Monedă și credit. Coordonare lucrări de licenţă. 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Institutul Militar de Intendenţă şi Finanţe „Gheorghe Lazăr”, Calea Dumbrăvii, nr. 

28-30, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Didactică; cercetare ştiinţifică 

  

Perioada/Date 1990 – 1992 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Director economic 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Managementul activităţii financiar-contabile 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

SC Bumbacul SA, Str. Proletarilor, nr. 11, loc. Cisnădie, jud. Sibiu 

 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Coordonare departament financiar-contabil 

  

Perioada/Date 1990 – prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Cenzor 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Supravegherea gestiunii entităţii economice, certificarea situaţiilor financiare anuale 

etc. 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
S.C. ICOS S.A. – Str. Bihorului, nr. 10, Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

 

Supraveghere financiar-contabilă 
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Perioada/Date 
 

1986 – 1990 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Inspector 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Coordonare şi control asupra activităţii desfăşurate de entităţi economice din Sibiu 

şi judeţul Sibiu; verificarea documentaţiei de credite depuse de entităţile economice, 

verificarea disciplinei de casă, control salarii, etc. 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Banca Naţională a României – Sucursala Judeţeană Sibiu, Str. Mitropoliei, nr. 16, 

Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Bancar 

  

Perioada/Date 1983 – 1986 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Economist stagiar 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Activităţi de execuţie în cadrul compartimentului Financiar-contabil. 

 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Întreprinderea de Cuţite Ocna Sibiului, Str. Fabricii, nr. 4, loc. Ocna Sibiului, jud. 

Sibiu 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Execuţie 

  

Educație și pregătire 

profesională/ Education and 

training 

 

Perioada/Date 1993 – 1996 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Doctor în economie, domeniul de doctorat FINANŢE, Diplomă de doctor seria P nr. 

0001375/1997 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Finanţe-Bănci 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi 

Burse de Valori 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

Postuniversitar 

  

Perioada/Date 1994 - prezent 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Expert contabil, membru CECCAR-filiala Sibiu, carnet expert nr. 3746 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Expertize contabile judiciare şi extrajudiciare, managementul contabilităţii, 

consultanţă în domeniul financiar-contabil-bancar, analiza şi certificarea situaţiilor 

financiare anuale, analize şi diagnostic financiar, etc. 
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Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, filiala Sibiu 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

Postuniversitar 

  

Perioada/Date 1979 – 1983 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Economist – licenţiat în Ştiinţe economice, specializarea Finanţe-contabilitate, 

Diplomă seria A nr. 10870/1983 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Competenţe în domeniul financiar-contabil şi bancar 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Finanţe-Contabilitate 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

Universitar 

  

Perioada/Date 1974-1978 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Diplomă de bacalaureat Seria A1 nr. 110942/836/25 septembrie 1978 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Competenţe în domeniul economic 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Liceul Economic şi de Drept Administrativ Sibiu 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

Studii liceale 

  

Limbă maternă/Mother 

language 

Română / Romanian 

Alte limbi/Other language(s)  

Autoevaluare/Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken 

interaction 

Spoken 

production 

 

English   
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 

French  
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 



 

 

Page | 7 

 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Competențe și aptitudini 

organizaționale/ 

Organisational skills and 

competences 

- Competenţe administrative obţinute ca urmare a deţinerii unor funcţii de conducere;  

- Leadership; 

- Spirit organizatoric, preşedinte şi membru în comisii de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice, preşedinte în comisii de licenţă şi disertaţie, referent oficial 

în comisii de doctorat, etc.). 

- Spirit de echipă; 

- Capacitate de comunicare obţinută prin natura profesiei; 

- Capacitate de adaptare la mediul de lucru; 

- Rezistenţă la stres. 

 
  

Competențe și aptitudini în 

utilizarea computerului/ 

Computer skills and 

competences 

 

Microsoft Office, Internet, Ulilizare platforme online: Google classroom, Google 

meet, etc. 

  

Alte competențe și aptitudini/ 

Other skills and competences 

- Efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare; 

- Diagnostic-financiar, planuri de afaceri,  evaluări, studii de piaţă, etc.  

- Managementul contabilităţii 

 
  

Premii/Academic Awards - Diploma de merit cu ocazia zilei de 21 septembrie 2013, Ziua naţională a 

contabilului român – Corpul     Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România; 

-   Medalia jubiliară „90 de ani de istorie 1921-2011” conferită de Corpul Experţilor 

Contabili şi Contabililor       Autorizaţi din România cu ocazia zilei de 21 

septembrie 2011, Ziua naţională a contabilului român; 

- Diploma de merit cu ocazia zilei de 21 septembrie 2009, ziua naţională a 

contabilului român – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România; 

- Diploma de merit cu ocazia zilei de 21 septembrie 2008, ziua naţională a 

contabilului român – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România; 

- Exzellenz Diplom Für den Beitrag zum Gelingen der III. Internationalen Sommer-

Schule „Social Entrepreneurship und die Kraft neuer Ideen”, Hermannstadt, 

21-28 Juli 2007; 

- Diplomă de participare la cel de-al IX –lea Seminar Internaţional al Comitetului de 

Integrare Latină Europa-America (CILEA), desfăşurat în Bucureşti, România, 

4-5 noiembrie 2003.   

 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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Alte informații/Other 

information 

Link către Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user=2_SuzcsAAAAJ&hl=ro&oi=ao 

Link către ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Nicolae-Baltes 

 

• Participarea la diferite asociaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale:  

-Perioada 2000-2004; 2010-2014: membru în Consiliul Superior de Conducere al 

C.E.C.C.A.R.;  

• Lector acreditat CECCAR la Programul Naţional de Dezvoltare Profesională 

Continuă a Profesioniştilor Contabili, pentru disciplinele: Contabilitate; 

Analiză economico-financiară; Audit intern; Audit statutar; Expertiză 

contabilă (2006 - prezent);   

• Referent oficial în comisii de doctorat la: Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu; A.S.E.M. Chişnău; Universitatea „A. I. Cuza” Iaşi; A.S.E. Bucureşti; 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca; Universitatea „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia; Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava, Universitatea de 

Vest Timișoara, etc. 

• Coordonator al proiectului iniţiat de Clubul Studenţilor Economişti din 

Facultatea de Ştiinţe Economice „DocExpert”, perioada 2004 - prezent; 

• Coordonator ştiinţific a peste 500 de lucrări de licenţă şi desertaţie în 

domeniile, Analiză economico-financiară, Contabilitate; Analiză şi diagnostic 

financiar; Management financiar- bancar; 

• Tutore de practică pentru studenţii din cadrul specializării universitare de 

licenţă: Finanţe-bănci şi  „Contabilitate şi informatică de gestiune”; 

• Membru în colegii de redacţie / consilii ştiinţifice / organe de conducere 

- Membru în Comitetul ştiinţific al revistei Studia Universitatis Economics Series 

„Vasile Goldiş” Western University of Arad, 2015, 

(http://publicatii.uvvg.ro/index.php/studiaeconomia/pages/view/scientific-

board) 

   (http://true1.armyacademy.ro/commitee1.html); 

-Membru în Comitetul ştiinţific la  a 8th edition of the International Conference on 

Management Economics and Accounting (ICMEA ), Universitatea  

„1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 2014 

(http://oeconomica.uab.ro/sites/icmea2014/scientific-committee/ 

- Membru în Comitetul ştiinţific al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale:     

Contabilitatea şi auditul în contextul    integrării economice europene: 

Progrese şi aşteptări; ASEM Chisinău, 2013   

(http://www.ase.md/files/catedre/contabil/conf_25.04.14/conf_book.pdf) 

  -Membru în Comitetul ştiinţific al Conferinţei Știinţifice Internaţionale:        

Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi 

oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile, ASEM Chişinău, 

2014 (http://www.ase.md/files/catedre/ca/cont_conf_04.04.2014.pdf) 

  - Membru în comitetul ştiintific al Conferinţei Internaţionale “Contabilitatea,   

auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță”, 

ASEM Chişinău, 2015   

http://www.ase.md/facultatea/contabilitate/cercetare/conferinte-si-

simpozioane/545-conf-020415.html 

  -Membru în Comitetul ştiinţific al Conferinţei Știinţifice Internaţionale:     

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Paradigma contabilităţii şi auditului: 

realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale” , ediţia a V-a,  ASEM 

Chişinău, 2016,  

http://www.ase.md/facultatea/contabilitate/cercetare/conferinte-si-

simpozioane/545-conf-020415.html 

    - Membru în Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, perioada 2012 – 2020;  

  - Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice, perioadele 1998-2004;  2015 

– 2020.  

  - Membru în consiliul Departamentului Finanţe-contabilitate, perioada 2011-2015 

https://scholar.google.com/citations?user=2_SuzcsAAAAJ&hl=ro&oi=ao
https://www.researchgate.net/profile/Nicolae-Baltes
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- Coordonator secţiune „Finance, Banks, Accounting” din cadrul Conferinţelor  

Ştiinţifice Internaţionale, organizate de Facultatea de Ştiinţe Economice din 

cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, perioada: 2005 - prezent  

(http://iecs.ulbsibiu.ro/committee/). 

- Membru în Comitetul ştiinţific al Conferinţei Internaţionale „Romania whithin 

the EU: opporunities, requirements and perspectives”, organizată de 

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din 

Sibiu, 10-11 mai 2007 

• Activitatea de cercetare: 13 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază 

de contract: 5 internaţionale (din care unul ca Director,) şi 8 naţionale (din care 

4 ca Director). 

• Contribuţia ştiinţifică:  

- 18 cărţi de specialitate în calitate de unic autor sau co-autor şi 3 capitole publicate 

în cărţi; 

- 68 articole publicate în volumele Conferinţelor internaţionale recunoscute (cu ISSN 

sau ISBN) din ţară şi din străinătate; 

    -62 articole indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului; 

    - 8 articole în reviste din ţară recunoscute CNCSIS (Rns); 

   - 16 articole în alte reviste de specialitate de circulaţie naţională (Rno); 

   - 40 articole în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute (cu 

ISSN sau ISBN) din ţară şi din străinătate (Vi) 

      - 6 articole în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute. 

 

 

 

 

 

Data,         Semnătura, 

22.03.2021 

 

 

          


