Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Locul de muncă actual
Adresă loc de muncă

Băloi, Ionuț-Cosmin
Universitatea din Craiova
13, A.I. Cuza, 200585, Craiova, România

Telefon(oane)

Mobil: 0749123444 / 0722439517

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

baloimg@gmail.com / cosmin.baloi@feaa.ucv.ro
Română
16.08.1984
Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

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

18.02.2008-prezent
-Preparator și Asistent (din 2012) titular
Activități de predare a disciplinelor: Management, Economia şi gestiunea întreprinderilor,
Managementul Operațiunilor de turism
Cadru didactic de seminarizare la disciplinele: Management strategic, Managementul locurilor de
muncă și echipelor, Analiza strategică a mediului concurențial, Economia întreprinderii
Laboratoare la disciplinele: Simulări decizionale, Simulări de marketing
Coordonare stagii de practică pentru specializarea: Management, cursuri de zi (2008)
Universitatea din Craiova
Educaţie
01.10.2007 - 17.02.2008
- Preparator suplinitor
Cadru didactic de seminarizare la disciplina: Management
Universitatea din Craiova
Educaţie

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Sept. 2008 – Dec. 2011
-Doctorat (Ord. Min. 3639/27.03.2012)
Management, Management strategic corporativ, Managementul resurselor umane

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea din Craiova
ISCED 6

01.10.2007-04.07.2009
-Master în domeniul: Administrarea Afacerilor
Management strategic, Organizarea și politica întreprinderilor, Conducerea afacerilor, Managementul
schimbării
Universitatea din Craiova
ISCED 5
01.10.2003-12.07.2007
-Economist / Licenţă
Management, Gestiunea producției industriale; Managementul serviciilor
Universitatea din Craiova
ISCED 5

01.10.2003-28.06.2007
-Geografie – Limba și literatura franceză / Licenţă
Geografie generală și regională; Geografia turismului; Geografie economică mondială și a României;
Climatologie; Hidrologie / Limba franceză contemporană; Literatura franceză
Universitatea din Craiova
ISCED 5

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

Engleză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Competenţe şi abilităţi sociale

Băloi Ionuț-Cosmin

Exprimare scrisă

Franceza

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

-abilități de lucru în echipă;
-spirit critic și auto-critic;
-capacitate de adaptare rapidă la contexte imprevizibile;
-aptitudini de comunicare și organizare a maselor sociale;
-aptitudini de persuasiune.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

- leadership;
- planificare strategică și operațională;
- spirit organizatoric - coordonator de echipă;
- competențe în managementul proiectelor;
- membru și secretar al comisiilor didactice și administrative
- experiență în organizarea de activități pentru tineret.
Cunoştinţe teoretice și aplicative în planul derulării unor cercetări ştiinţifice.
Exploatarea pachetului Microsoft Office 2010; Utilizare frecventă a unor programe de prelucrări
precum: Microsoft Visio, RETScreen, AutoCAD, Cristal Xcelsius Professional, Adobe Photoshop ș.a.

Competenţe şi aptitudini artistice

-

Alte competenţe şi aptitudini

-

Permis(e) de conducere

- Categoria B

Informaţii suplimentare -Activitatea de cercetare ştiinţifică concretizată în:

2 cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS
10 articole de tip B+
11 comunicări ştiinţifice
2 contracte de cercetare (director de proiect în cazul unui contract)

Granturi/ Contracte

Alte aspecte ale
activității academice

- Studiul nivelului de cunoaștere a standardelor de control intern/managerial și identificare a unor
măsuri de sprijinire a instituțiilor publice în implementarea controlului intern/managerial, proiect de
cercetare avansată finanţat în cadrul competiţiei interne de granturi 2013-2014 a UCv, Nr. 26C/
27.01.2014, valoare 12000 RON, calitatea: director de proiect.
- Competitiviv, durabil, inovativ si identitar in conturarea destinatiei turistice Oltenia, proiect de
cercetare interdisciplinară finanţat în cadrul competiţiei interne de granturi 2013-2014 a UCv, Nr. 7C/
27.01.2014, valoare 24000 RON, director de proiect: lect. dr. Liliana Popescu; calitatea: membru al
echipei de proiect.
- Antreprenoriatul – o carieră de succes, proiect POSDRU, ID: 63785 derulat de Fundația Orizont,
Craiova, valoare proiect 12162803 RON; calitatea: formator, expert pe termen scurt în cadrul
programului de formare profesională / perfecționare „Competențe antreprenoriale” (august 2012februarie 2013).
- Contract de creație intelectuală (cesiune drepturi de autor) nr. 48 / 03.08.2012, colaborare FiaTest
București pentru Ford Motors Company, calitatea: instructor/trainer în cadrul “Programului
introductiv de instruire pentru noii angajați ai Ford România cu privire la componentele sistemului de
producție Ford”.

 Membru al Comisiei Facultății pentru Soluționarea Problemelor Studențești (2012-);
 Membru al Comisiei Facultății pentru Promovare și Imagine Academică (2012-);
 Secretar al Structurii cu Atribuții de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a

implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/ managerial a Universității din Craiova
(2013-);
 Secretar al Centrului de Cercetări în Economie și Administrarea Afacerilor (2012-);
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