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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Balteş, Nicolae 

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

Telefoane    

E-mail  nicolae.baltes@ulbsibiu.ro 
 
 

  

Naţionalitate Română 

  

Data naşterii 21.02.1959 

  

Sex Masculin  

  

Experienţa profesională  

 
Perioada 

 
2013-2019 

Funcţia sau postul ocupat         
 

 Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
 
 
Numele şi adresa angajatorului 
 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
Perioada 

Membru în Comisia de analiză a contestaţiilor împotriva deciziilor 
CNATDCU, aprobat prin OMEN nr. 5370/2013 şi OMECS nr. 3784/2015   
 
Propunere de rezoluţii argumentate privind admiterea sau respingerea 
contestaţiilor împotriva deciziilor CNATDCU 
 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
 
Cercetare ştiinţifică 
 
 

    2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat în domeniul de doctorat Finanţe, aprobat prin 
OMECTS nr. 5679/19.11.2010 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonez activitatea studenţilor doctoranzi în domeniul de doctorat 
FINANŢE 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe economice, 
Calea Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Cercetare ştiinţifică 
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Perioada 2000 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, aprobat prin OME nr. 5202/2000 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice licenţă şi master la disciplinele: Analiza economico-
financiară a întreprinderii; Analiza situaţiilor financiare; Analiză financiară 
aprofundată;  Expertiză contabilă şi diagnostic financiar; Contabilitate 
financiară. Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe economice, 
Calea Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Didactică; cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 2007 – 2013; 2017 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul de administraţie, Președintele Comitetului de Audit 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

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 şi adresa 
angajatorului 

Compa S.A., Str. Henri Coandă, nr. 5-7, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Management  

  

Perioada 2003 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul de Administraţie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Supravegherea şi coordonarea activităţii Consiliului de direcţie al băncii, 
răspundere pentru buna gestionare a patrimoniului băncii, membru al 
Comitetului de audit. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

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

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Bancar  

  

Perioada 2000 – 2003 

Funcţia sau postul ocupat Cenzor  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Supravegherea gestiunii entităţii, certificarea situaţiilor financiare anuale etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

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

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Supraveghere financiar-contabilă 
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Perioada 1998 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar, aprobat prin OMI nr. 3805/1998 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice la disciplinele: Contabilitate financiară, Bazele contabilităţii, 
Analiză economico-financiară. Coordonare lucrări de licenţă. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe economice, Calea 
Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Didactică; cercetare ştiinţifică 

  

                                          
Perioada 

 
1998-2000 

  Funcţia sau postul ocupat Coordonator departament Ştiinţe economice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Administrare academică 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Didactică; cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 2000 – 2004  

Funcţia sau postul ocupat Şef catedră Finanţe-Contabilitate 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Administrare academică  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe economice, Calea 
Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Administrare academică 

  

Perioada 1997 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 
– filiala Sibiu 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

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 şi adresa 
angajatorului 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – filiala Sibiu, 
Şoseaua Alba Iulia, nr. 12, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Management 
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Perioada 1995 – 1997 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice la disciplinele: Contabilitate financiară, Bazele contabilităţii, 
Analiză economico-financiară. Coordonare lucrări de licenţă. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe economice, Calea 
Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Didactică; cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 1992 – 1994 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice la disciplinele: Analiză economico-financiară; Monedă și 
credit. Coordonare lucrări de licenţă. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul Militar de Intendenţă şi Finanţe „Gheorghe Lazăr”, Calea Dumbrăvii, nr. 
28-30, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Didactică; cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 1990 – 1992 

Funcţia sau postul ocupat Director economic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul activităţii financiar-contabile 

Numele şi adresa 
angajatorului 

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

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Coordonare departament financiar-contabil 

Perioada 1990 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Cenzor  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Supravegherea gestiunii entităţii economice, certificarea situaţiilor financiare 
anuale etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. Icos S.A. – Str. Bihorului, nr. 10, Sibiu  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Supraveghere financiar-contabilă 

Perioada 1986 – 1990  

Funcţia sau postul ocupat Inspector 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

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 şi adresa 
angajatorului 

Banca Naţională a României – Sucursala Judeţeană Sibiu, Str. Mitropoliei, nr. 16, 
Sibiu  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 
 

Bancar  



5 
 

pagina 5 / 6   
Balteş Nicolae  

 

 

Perioada 1983 – 1986  

Funcţia sau postul ocupat Economist stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de execuţie în cadrul compartimentului Financiar-contabil. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

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

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Execuţie 

Educaţie şi formare  

Perioada 1993 – 1996  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în economie, domeniul de doctorat FINANŢE, Diplomă de doctor seria P 
nr. 0001375/1997 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Finanţe-Bănci 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

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

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Postuniversitar  

 
Perioada 

 
1994 - prezent 

Calificarea / diploma 
obţinută 

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

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Expertize contabile judiciare şi extrajudiciare, managementul contabilităţii, 
consultanţă în domeniul financiar-contabil-bancar, analiza şi certificarea situaţiilor 
financiare anuale, analize şi diagnostic financiar, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, filiala Sibiu 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Postuniversitar  

 
Perioada 

 
1979 – 1983  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Economist – licenţiat în Ştiinţe economice, specializarea Finanţe-contabilitate, 
Diplomă seria A nr. 10870/1983 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 
Competenţe în domeniul financiar-contabil şi bancar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 
Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Finanţe-Contabilitate  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Universitar 
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Perioada  

 
1974-1978 

Calificarea / diploma 
obţinută  

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

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite  

 
Studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 
Liceul Economic şi de Drept Administrativ Sibiu 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

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 Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Competenţe didactice obţinute în urma susţinerii de prelegeri, activităţi de predare 
şi seminarizare; abilităţi de comunicare în contexte publice ca urmare a participării 
la diverse conferinţe şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, atât în 
calitate de participant, cât şi în calitate de moderator. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

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

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office, Internet 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- Spirit de echipă; 

- Capacitate de comunicare obţinută prin natura profesiei; 

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

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- 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.).\ 
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Alte competenţe şi aptitudini 

 

  

 

 - Efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare; 

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

 
 
 
 

 
Sibiu, octombrie 2020 

 
 
 
 
 
Prof. Univ. dr. Nicolae Balteș 
 
 
 

 


