
 

 

  

Curriculum vitae 
Europass  

 

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Bălună Radu Nicolae 

Adresă(e) Bl. C13, str. Nanterre, 1000, Craiova, România 

Telefon  0351.418110 Mobil: 0742.055.432  

Fax   

E-mail  rbaluna@yahoo.com 
  

Naţionalitatea Română 
  

Data naşterii  09.12.1975 
  

Sex  Masculin 

Locul de muncă vizat/ 
Domeniul ocupaţional 

Director Departamentul pentru programe ID-FR 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.03.2009 - prezent   

Postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare şi seminarizare la discipline din domeniile: Contabilitate, Contabilitatea tranzacţiilor 
internaţionale, Evaluarea întreprinderii, Metode şi tehnici internaţionale de evaluare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 01.02.2006 – 01.03.2009  

Postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare şi seminarizare la disciplinele: Contabilitate financiară, Contabilitatea comerţului exterior, 
Evaluarea întreprinderii, Bilanţul contabil în gestiunea întreprinderii, Metode şi tehnici internaţionale de 
evaluare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 01.02.2002 - 01.02.2006   

Postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarizare la disciplinele: Contabilitate financiară, Contabilitatea comerţului exterior, Evaluarea 
întreprinderii, Bilanţul contabil în gestiunea întreprinderii, Contabilitate de gestiune, Contabilitate şi 
fiscalitate. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 01.10.1999 - 01.02.2002  

Postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarizare la disciplinele: Contabilitate financiară, Contabilitatea comerţului exterior, Contabilitate 
de gestiune, Contabilitate şi fiscalitate. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  



 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 01.12.2000 – 18.11.2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: Perfecţionarea informaţie contabile privind imobilizările corporale 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Naţională 

  

Perioada 01.10.1998 – 01.07.1999 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea: Management şi audit contabil 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Naţională 

Perioada 01.10.1994 – 01.10.1998 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Naţională 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbai străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   Bine  Bine  Bine   Bine   Mediu 

Limba engleză   Mediu   Mediu  Mediu   Mediu   Mediu  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Stabilesc şi am stabilit cu mare uşurinţă relaţii interumane foarte bune cu studenţii şi colegii, în cadrul 
diferitelor activităţi derulate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Secretar al Comisiei de Admitere din cadrul FEAA 

- Responsabil cu gestionarea platformei e-learnig  Tesys a FEAA 

 
  

Competenţe şi aptitudini ştiinţifice - Am lucrat şi lucrez în diferite tipuri de echipe, constituite ca urmare a desfăşurării activităţilor 
didactice, profesionale şi de cercetare. 

- Membru în mai multe proiecte de cercetare derulate în cadrul CNCSIS, dar şi în relaţia cu mediul de 
afaceri.  

  



 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  Aptitudini în utilizarea pachetului Microsoft Office şi în exploatarea bazelor de date 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Secretar general al Fundaţiei „Constantin Botea” 
Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER) 
Membru al Asociaţie ALUMNI 
Membru al CECCAR Romania – expert contabil 

  

Domenii de cercetare ştiinţifică Contabilitate financiară 
Management 
Tehnologia informaţiei 
Evaluarea întreprinderii 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară   

Permis de conducere Da, categoria B 

Informaţii suplimentare 
Expert contabil 
Lector CECCAR pentru cursurile de pregătire a experţilor contabili. 
Lector la cursuri de reconversie socială derulate prin Camera de Comerţ şi Industrie Dolj şi prin firme 
private 

 Membru  în echipa de cercetare în cadrul a 19 proiecte de cercetare-dezvoltare, din care 10 proiecte 
de cercetare-dezvoltare obţinute în ultimii 5 ani, din care: 

 1 contract obţinut prin competiţie în cadrul programelor internaţionale (Leonardo da Vinci); 

 2 contracte obţinute prin competiţie în cadrul programelor naţionale cu finanţare UE (Phare); 

 2 contracte obţinute prin competiţie cu cofinanţare din FSE prin POSDRU 2007-2013; 

 1 contract de cercetare-dezvoltare naţional, obţinut prin competiţie CNCSIS; 

 3 contracte de cercetare încheiate cu mediul social şi de afaceri cu valoare mai mare de 10.000 
euro. 

 7 contracte de cercetare încheiate cu mediul social şi de afaceri cu valori mai mari de 3000 
euro/contract. 

 3 contracte POSDRU în calitate de expert contabil. 

Anexe Diploma de doctor, Diploma de studii aprofundate, Diploma de licenţă. 

 
 
Cărţi publicate (lucrări reprezentative): 

Nr. 
crt. 

Titlul 
Anul 

apariţiei 
Editura 

1.  Perfectionarea informatiei contabile privind imobilizarile corporale 2008 Editura Universitaria, Craiova 

2.  Evaluarea firmei 2010 Editura Universitaria, Craiova 

3.  Contabilitate financiară – abordare în context european şi 
internaţional, vol. I şi II 

2010 Editura Universitaria, Craiova 

4.  Contabilitate financiară pentru întreprinderi mici şi mijlocii 2012 Editura Universitaria, Craiova 

5.  Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale 2013 Editura Sitech, Craiova 

 
Cursuri predate: 

1. Contabilitate financiară; 
2. Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale; 
3. Contabilitate şi control de gestiune; 
4. Evaluarea întreprinderii; 
5. Metode şi tehnici de evaluare; 
6. Concepte şi practici moderne de evaluare; 
7. Tehnologii informatice pentru afaceri; 
8. Expertiză contabilă şi consiliere financiar-contabilă; 
9. Tehnici şi proceduri contabile. 

 
 

Data,      Semnătura 
    


