CURRICULUM VITAE

EUROPASS

INFORMATII PERSONALE
Poziţie actuală: Conferenţiar universitar doctor
CV valabil la 08 noiembrie 2013
Nume/ prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)

BĂLUŢĂ AURELIAN VIRGIL
Bucuresti, str. mehadia, 18, bl. 21, sc.B, etaj 8, ap. 107, sect. 6
0728.282.803

Fax (uri)
E-mail (uri)
Nationalitate (-tati)
Data nasterii
Sex
Locul de munca actual/
domeniul ocupational

baluta.aurelian@yahoo.com
Română
08.02.1961
Masculin
Conferenţiar universitar doctor, Director al Centrului de Cercetare în Domeniul
Contabilităţii, Informaticii de Gestiune şi Managementului

EXPERIENTA
PROFESIONALA
ACTIVITATE DIDACTICĂ
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate

2011 febr.- prezent
Conferenţiar universitar, Facultatea Management Financiar-Contabil, Universitatea Spiru Haret,
Bucureşti, cu ore şi la Facultatea de Drept a Universităţii Spiru Haret
Activitate didactică, curs şi seminar la disciplinele de licenţă Contabilitate de gestiune,
Contabilitate şi gestiue fiscală, Contabilitate şi expertiză contabilă pentru jurişti; Curs şi seminar la
disciplia de master Drept contabil comunitar şi corporatist
Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti
Învăţământ
1997-2010
Lector universitar, Facultatea Management Financiar-Contabil/ Facultatea de Drept, Universitatea
Spiru Haret, Bucureşti
Activitate didactică, curs şi seminar la disciplinele Contabilitate de gestiune,
Contabilitate şi gestiue fiscală, contabilitate pentru jurişti (în perioada 2000-2010), Drept fiscal,
Drept bancar şi valutar în perioada 1997-2000
Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti
Învăţământ

ACTIVITATE ÎN ECONOMIE ŞI
SOCIETATE (ÎNTREPRINDERI,
ALTE TIPURI DE ORGANIZAŢII)
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A. Normă de bază
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
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Grupul LK Holding
Prestări servicii pentru agricultură, producţie, comerţ
1996-1997
Director financiar
Management financiar-contabil, resurse umane, juridic
Coopers & Lybrand România, Bucureşti
Servicii de contabilitate şi audit
1995-1996
Consultant
Servicii de contabilitate şi fiscalitate pentru filiale din România ale unor companii multinaţionale
SC Contransimex SA, Bucureşti
Infrastructură pentru transporturi, comerţ
1994-1995
Şef compartiment financiar
Întocmire documentaţii pentru finanţare (credite interne şi internaţionale, garanţii sau contra-garanţii
bancare), participare în echipa de întocmire documentaţii pentru licitaţii internaţionale de lucrări în
construcţii, urmărire decontări cu subantreprenori la lucrări de construcţii în ţară şi în străinătate,
obţinere autorizare de la Banca Naţională pentru conturile firmei din străinătate, calcul indicatori de
eficienţă, etc
SC SARO SA Târgovişte
Producţie de maşini unelte şi piese de schimb pentru agricultură
1992-1994
Director economic
Management financiar-contabil, coordonare compartimente IT, Oficiul juridic şi Cantină; am întocmit
personal dosare de creditare pentru 5 bănci, inclusiv credite preferenţiale pentru export, dosare de
obţinere bonificaţii pentru producţia de export, dosare pentru acces la fonduri publice ( Fondul
Proprietăţii de Stat), am organizat sistemul informaţional contabil în condiţiile trecerii la prelucrarea
electronică într-o proporţie sporită, am urmărit personal inventarierea patrimoniului şi am prevenit
pagube importante pentru firmă, am stabilit cu sindicatele un sistem de informare a saalriaţilor
privind rezultatele întreprinderii, etc.
Grupul de Şantiere Căi Ferate Bucureşti
Construcţii şi reparaţii căi ferate, construcţii civile,
1990-1992
Economist principal
Salarizare şi normare pentru întreg grupul, urmată de contabilitate la Şantierul din Piteşti
Institul de Cercetare-Proiectare în domeniul Sticlei şi Ceramicii Fine ( ICPTSCF), Bucureşti
Cercetare aplicativă, proiectare, dezvoltare tehnologică, micro-producţie pe baza activităţii de
cercetare
1989-1990
Economist
Normarea şi organizarea activităţii, inclusiv a celei de micro-producţie, întocmire raportări statistice,
analize ale gradului de realizare a normelor
Întreprinderea de Strunguri SARO Târgovişte
07.11.2013

• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
B.Activităţi de management cu
normă secundară
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

C.Membru în Adunarea Generală a
Acţionarilor, în Consilii de
Administraţie sau Cenzor
Perioada
Firma
Funcţia
Perioada
Firma
Funcţia
Perioada
Firma
Funcţia
Perioada
Persoana juridică
Funcţia
D.Alte funcţii economice
Perioada
Persoana juridică
Funcţia
Perioada
Persoana juridică
Funcţia
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Producţie de maşini-unelte
1985-1988
Economist stagiar
Programarea producţiei, raportări statistice, urmărirea programului de creştere a productivităţii
muncii

Mass Media România de Mâine
Televiziune, radio, tipografie, editură, vânzare manuale universitare către studenţi,
2005- prezent
Consilier economic al Preşedintelui Consiliului de Administraţie
Gestiune fiscală, drept statutar, inclusiv reprezentare la Registrul Comerţului, raportări financiare
consolidate, coordonare dezvoltare reţea teritorială, întocmire dosare drepturi de autor, colaborare
cu avocaţi în litigiile firmei ( componenta economică a dosarelor), raportări statistice, organizare şi
derulare activitate de cercetare-dezvoltare,
CN AIBB Aurel-Vlaicu, ADPP4, grupul ILS, Semănătoarea, AP Corporate Investments ( dealer BP,
Dunlop şi Kia Motors), Alveus România, Hans Bierschneider Romania
Management financiar-contabil, management resurse umane, consultanţă fiscală, Director de
investiţii şi dezvoltare
1996-2013
Director financiar, Consultant ;
Organizare şi management compartiment financiar-contabilitate, organizare şi gestiune bugete
interne, gestiune fiscală, reprezentare în faţa organelor de control externe (în primul rând fiscale),
autorizare mediu, întocmire documentaţii de creditare, accesare fonduri publice, reprezentare în
instanţă, etc.

2008-prezent
SC ADPP4 SA
Membru în Adunarea Generală a Acţionarilor din partea Consiliului Local sector 4
2010-prezent
SC ADPP4 SA
Membru în Consiliul de Administraţie
2004-2008
Institutul Naţional de Cercetare Aero-Spaţială « Ilie Carafoli » (INCAS)
Cenzor
2009-2012
Partidul Naţional Liberal
Membru în Comisia Centrală de Cenzori

2008-prezent
Partidul Naţional Liberal
Mandatar financiar coordonator la nivel naţional, mandatar financiar de filială (sector 6, sector 4,
Diaspora)
2012-2013
Alianţa de Centru Dreapta
Director economic
07.11.2013

EDUCATIE SI FORMARE

• Perioda

1992-2000

• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale principale studiate /
competente professionale dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de formare
•nivelul in clasificarea nationala sau
internationala

Doctor în economie
Economie generală, statistica resurselor umane, micro-economie,
macro-economie, teoria generală a creşterii economice
Academia de Studii Economice

• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de formare
•nivelul in clasificarea nationala sau
internationala

1987-1992
Licenţă, Jurist
Juridice, economice, administrative

• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de formare
•nivelul in clasificarea nationala sau
internationala

1980-1985
Licenţă, Economist, inclusiv Pedagogie
Economice (statistică, economie, contabilitate, planificare şi prognoză,
tehnologia informaţiei), inclusiv cursurile facultative pentru specializarea psiho-pedagogie
Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică, Academia de Studii
Economice, Bucureşti
Nivelul 5, Universitar

Perioada
Calificarea obţinută
Numele şi tipul instituţiei

Nivelul 6, Doctorat

Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Nivelul 4, Universitar

http://www.ase.ro/
2010
Formator
C.N.F.P.A

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE
LIMBA (I) MATERNA (E)

Română

LIMBA (I) STRAINA (E) CONOSCUTA (E)
Engleză, franceză, germană
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Ascultare

B1
B2
COMPETENTE SI ABILITATI SOCIALE

COMPETENTE SI APTITUDINI
ORGANIZATORICE

COMPETENTE SI APTITUDINI DE
UTILIZARE CALCULATORULUI .

Intelegere
Citire

B1
B2

Vorbire
Participare
Discurs oral
la
conversatie
B2
B1
B2
B2

Scriere
Exprimare scrisa

B2
B2

- Capacitate de comunicare interpersonală
- Capacitate de a asculta
- Capacitate de muncă în program prelungit, în condiţii de stres
- Capacitate de lucru în echipă
- Abilitate de negociere a situaţiilor conflictuale
- Capacitatea de a gestiona situaţiile de criză.

- Capacitatea de organizare a activităţii profesionale în mod eficient pe termen
scurt, mediu şi lung
- Capacitate de concentrare şi de sintetizare rapidă a problemelor importante
oferind prioritate în rezolvarea acestora
- Capacitate de adaptare în funcţie de interesele instituţiei şi de elementele
subiective nou apărute
- Capacitate de argumentare a propriilor puncte de vedere
- Capacitatea de a-i mobiliza pe ceilalţi membrii ai echipei în vederea rezolvării
operative a unei probleme urgente
- Capacitatea de a încărca cu sarcini personalul din subordine în funcţie de
pregătirea profesională şi de capacitatea fizică şi psihică a fiecăruia.
- Utilizare editor de texte Microsoft Word
- Calcul tabelar şi prezentări grafice în Microsoft Excel
- Prezentarea conţinuturilor cu ajutorul Microsoft Power Point
- Conceperea şi prezentarea proiectelor cu ajutorul pachetului Microsoft Office
- Utilizarea platformei E-Learning Blackboard
- Navigare pe Internet ş.a.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PERMIS (E) DE CONDUCERE

nu

INFORMATII SUPLIMENTARE

Activitate ştiinţifică:
- teza de doctorat cu titlul „Şomajul în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă
pe exemplul României”, sub coordonarea prof. univ. dr.Nicolae N.
Constantinescu (1992-2000); calificativul Foarte Bine
- lucrarea de licenţă în drept cu titlul „Contenciosul administrativ în România”,
(1992); nota 10
- lucrarea de diplomă în economie cu titlul „Probleme ale ocupării forţei de
muncă din România.”, sub coordonarea prof. univ. dr. Constantin Enache
(1985); nota 10
ANEXE
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- Diplomă de licenţă, Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică,
Academia de Studii Economice din Bucureşti;
- Diplomă de licenţă, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
-Diplomă de doctor, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
-Diplomă de psiho-pedagogie, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
-Diplomă de formator
-Grad didactic universitar: Conferenţiar, obţinut prin concurs şi acreditat de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării
07.11.2013

LISTA LUCRĂRILOR REPREZENTATIVE
Proiecte, cercetare şi mobilităţi
1.Contract CNCSIS cu tema “Egalitatea de şanse – premisă a procesului de dezvoltare sustenabilă. Sistem
de evaluare şi promovare a diversităţii în organizaţiile din România” câştigat la licitaţia din iunie 2008.
2.Organizarea contabilităţii de gestiune la firmele de servicii şi comerţ din tehnologia informaţiei, contract în
valoare de 10.500 eur obţinut prin competiţie conform anunţ din Ziarul Economistul nr.2473 (3499) din 2
octombrie 2007, beneficiar SC CMD Service 94 SRL, având poziţia Director contract;
3. Cercetări privind utilizarea pachetului de programe WizPro pentru nevoile sistemului informaţionalcontabil, fiscal şi de management la firmele din România, contact în valoare de 200.000 lei obţinut prin
competiţie conform art. 122 lit d şi ale art. 123 din OUG 34/2006, beneficiar SC WizRom SRL, având poziţia
de Director contract;
4. Cercetări privind integrarea funcţionalităţilor platformelor software ERP (Enterprise Resource Planning)
cu aplicaţiile WEB şi utilizarea sistemelor informatice integrate de gestiune şi management în mediul de
afaceri. Studiu de caz: WizPro, beneficiar SC WizPro SRL, contact în valoare de 200.000 lei obţinut prin
competiţie conform art. 122 lit d şi ale art. 123 din OUG 34/2006, , având poziţia de responsabil ştiinţific;
5.Cercetări privind utilizarea platformelor ERP (Entreprise Resource Planning) pentru prelucrarea integrată
a informaţiilor manageriale, de gestiune, de contabilitate financiară şi contractuale generate de firmele cu
activitate complexă ( Research on using ERP platforms for integrated processing of integrated
management, administration, financial accounting and general contract information for companies with
complex business), contract în valoare de 10.500 eur obţinut prin competiţie conform anunţ din ziarul
Economistul, beneficiar firma Polytrade din Bulgaria, având poziţia Director de contract;
6.Cercetări privind adaptarea fluxurilor informaţionale din sistemele ERP (Entreprise Resource Planning)
pentru prelucrarea integrată a informaţiilor privind gestiunea fiscală, a stocurilor şi a costurilor, contract în
valoare de 10.500 eur obţinut prin competiţie conform anunţ din Ziarul Economistul, beneficiar firma
Tasecam din Republica Moldova( membru colectiv)
7.Studiu privind integrarea tehnicilor datamining în sistemele informatice complexe cu structură
organizatorică distribuită destinate mediului economic, contract în valoare de 10.500 eur obţinut prin
competiţie conform anunţ din Ziarul Economistul beneficiar firma Polytrade din Bulgaria (membru colectiv).
8.Contract POSDRU cu tema „ProFeminAntrep- promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat” în
perioada 1 octombrie 2010-30 septembrie 2013. Am avut funcţia de formator.
9. Contract POSDRU cu tema” Studenţi practicieni-studenţi activi şi integraţi” în perioada 1 iulie 2010-30
iunie 2013. Am avut funcţia de asistent manager de proiect.
10.Contract POSDRU cu tema „Calitate europeană în învăţământul românesc”. Am avut calitatea de
asistent manager de proiect. În baza activităţii din acest contract a rezultat comunicarea „Costuri şi

beneficii în aplicarea Manualului managmentului calităţii în învăţământul superior din România.
Studiu de caz privind experienţa Universităţii Spiru Haret de implementare a unui sistem de
proceduri de tip ISO prin proiectul <Calitate europeană în învăţământul românesc>” susţinută la
Conferinţa internaţională„ Towards the Good Society. European Perspectives„ Bucureşti, 24-26
octombrie 2013, www.conference.arsocilogie.ro;
Cărţi de cercetare cu autor unic publicate la edituri academice din România (recunoscute de CNCSIS)
1.Probleme ale şomajului în tranziţia la economia de piaţă din România, Publiferom, 2001- teza de
doctorat, ISBN 973-85412-1-2;
2.Contabilitate. Manual pentru jurişti, oameni de afaceri, administratori, manageri, Editura Fundaţiei
România de Mâine, 2004 (unic autor) ISBN 973-582-848-0, http://www.spiruharet.ro/ ;
3.Contabilitate de gestiune. Noţiuni fundamentale, Editura Fundaţiei România de Mâine, martie 2005,
ISBN 973-725-175-X ;
4.Contabilitate şi gestiune fiscală, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007, ISBN 978-973-725-829-8,
http://www.spiruharet.ro/ ;
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5.Contabilitate şi expertiză contabilă pentru jurişti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2011, ISBN 978973-163-650-4, http ://spiruharet.ro/;
6. Contabilitate şi expertiză contabilă. Curs în tehnologia IFR, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2012,
ISBN 978-606-20-0166-7, http ://spiruharet.ro/.

Cărţi de cercetare în colaborare / Studii în volume colective publicate la edituri academice din România
(recunoscute de CNCSIS)
B1. Cărți în colectiv
1. Probleme ale formării si ocupării resurselor umane , Oscar Print , 2000 , coautor al lucrării si autor
al cap. 3 “ Repere ale unei strategii de combatere a somajului bazate preponderent pe politicile
fiscale”( colectiv)- 2 capitole din teza de doctorat ;
2.Costurile: calculaţie, contabilizare, previziune, coordonator, (în colaborare), Editura Fundaţiei România
de Mâine, 2002, ISBN 973-582-507-4;
3.Metode de calculaţie a costurilor( în colaborare), Editura Fundaţiei România de Mâine, 2002, ISBN 973582-560-0;
4.Metode de calculaţie şi analiză a costurilor, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2006 (împreună cu
Popescu Lucian ), ISBN 973-725-305-1;
5.Metode şi procedee de calculaţia costurilor, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007 (împreună cu
Popescu Lucian ), ISBN 978-973-725-844-1 ;
6.Contabilitate de gestiune. Curs în tehnologia IFR, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2012 (împreună
cu Mirea Viorica Filofteia), ISBN 978-973-163-787-7
7.Bazele contabilităţii pentru marketing. Curs în tehnologia IFR, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2012
(împreună cu Ionescu Cicilia şi Meruţă Alexandrina ), ISBN 978-606-200-090-5;
8.Dezechilibre pe piaţa educaţiei şi a inovării, factor de amplificare a crizei din România. O abordare
liberală, în volumul <Echilibre şi dezechilibre ale pieţei româneşti în perioada actuală>, Editura Universitară,
Bucureşti, 2012, pag.214-220, ISSN 2285-584X, în colaborare cu Jicman Liviu;
9.Validarea în timp a contribuţiei aduse de Spiru Haret la teoria şi practica social-economică prin lucrarea
Mecanica socială, în volumul <Criza economiei sau economia de criză>, Editura Universitară, Bucureşti,
2013, ISSN 2344-3367, pag.27-37;
10.Manual de practică pentru specializarea contabilitate şi informatică de gestiune, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-163-602-3 ( colectiv de 4 autori);
B2. Lucrări publicate în volumele simpozioanelor internaţionale

1.Conţinutul şi dimensiunea decalajului României faţă de Uniunea Europeană ; O perspectivă
liberală, ASE, 14 mai 2004, Simpozion ştiinţific internaţional, publicată în volumul “Aderarea
României la Uniunea Europeană. Bătălia cu timpul”, Editura Economică, 2004, ISBN 973-709039-X, pag.519 ;
2.Costul sănătăţii şi integrarea României în Uniunea Europeană, (în colaborare), Sesiune ştiinţifică
internaţională, Academia de Studii Economice, mai 2002, publicată în volumul „ Convergenţe
economice în Uniunea Europeană”, Editura Economică, 2002, ISBN 973-590-693-7, pag.285;
3.Repere ale pregătirii contabile a juriştilor la începutul secolului 21, A.S.E., 26 martie 2003,
Sesiune ştiinţifică internaţională, publicată în volumul “ Educaţie economică. Actualitate şi
perspective” Editura Economică, 2003, ISBN 973-590-868-9;
4.Costuri ale funcţionarii industriei si cercetării aeronautice in România la începutul secolului
XXI. Aspecte metodologice,
Sesiunea ştiinţifică internaţională a INCAS, octombrie 2005,
www.incas.ro;
5. Revoluţia fiscală – salt calitativ în integrarea europeană a României, ASE, mai 2006, în volumul
< România şi Uniunea Europeană. Calitatea integrării>, Editura Economică, 2007, Sesiune
ştiinţifică internaţională, ISBN (10) 973-709-272-4 ;
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6. Costurile activităţii de management al resurselor umane la întreprinderea modernă, ASE
noiembrie 2007, ISBN 978-973-594-999-0, pag.171.
B3. Lucrări publicate în volumele simpozioanelor cu participare internaţionale

1.Importanţa teoriei generale a costurilor în primii ani post-aderare şi sistemele de formare a
pregătirii în domeniul costurilor pentru economişti, comunicare la Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Spiru Haret - Economie, Integrare, Eficienţă, 2008, ISBN 978-973-163-230-8;
2.Analiza structurală a costurilor şi procesul de finanţare a firmei, Sesiunea facultăţilor economice
din Universitatea Spiru Haret, mai 2009- ISBN 978-973-163-460-9;
3.Exigenţe pentru sistemul informaţional al firmelor în condiţiile promovării dezvoltării durabile,
Sesiunea <Dezvoltare durabilă şi energii regenerabile> a Universităţii Spiru Haret, noiembrie
2009, ISBN 111-111.
C. Lucrări publicate în volumele simpozioanelor naţionale

1. Elemente ale unei economii sociale de piaţă in primii ani de activitate ai Băncii
Româneşti (1911 – 1917), Sesiunea Institutului de Cercetări Financiare si Monetare “Victor
Slăvescu” , decembrie 1997 , publicată in volumul <Procese financiar-monetare ale tranziţiei >,
Editura Alpha , Buzău , 1998, ISBN 973-9875-8-3-1 ;
2.Probleme actuale ale economiei şi contabilizării operaţiilor de prelucrare în lohn, Sesiunea
Universităţii Nicolae Titulescu, mai 2002, publicată în volumul < Lex et Scientia > nr. 9, vol.1,
ISSN 1583-039X, pag. 139;
3.Costuri şi beneficii în cercetarea ştiinţifică. Aplicaţie la cercetarea pentru maşini agricole,
Sesiunea anuală a Institutului Naţional de Maşini Agricole, octombrie 2003.
4.Băluţă Aurelian Virgil, Andronie Maria, Possible and necessary developments in scientific
research in today's economics, engineering and social sciences in developing the work of
scientist Henri Coanda, INCAS Bulletin Volume 2 Number 4 October- December 2010 ISSN
2066 - 8201 Bucharest Romania, INCAS- National Institute for Aerospace Research " Elie
Carafoli".
Articole publicate în volume indexate ISI
1.The importance of perfecting methods concerning parameters of cost budgets in metallurgy, Revista
Metalurgia international, Editura Ştiinţifică a F.M.R., numărul 2/2008, ISSN 1582-2214,
http://www.metalurgiainternational.ro/;
2.Advances and restraints in implementing accountancy of the responsability-bearing units to the
metallurgic industry, Metalurgia International, Nr. 6/2009, Editura Ştiinţifică a F.M.R.,2009, ISSN 15822214,
3.Tendencies in cost budgeting by the performing enterprise, Metalurgia International, Editura Ştiinţifică
a F.M.R., nr.6/2009, ISSN 1582-2214;
4.Solutions Applicable to the Managerial Accountancy in the Enterprises within the Metallurgical
Industry under the Conditions of the Aggravating Market Competition, Metalurgia International, Editura
Ştiinţifică a F.M.R., nr. 14/2009, ISSN 1582-2214;
5.The method of rational retention of fixed costs in metalworking industry, Revista Metalurgia
International, Editura Ştiinţifică a F.M.R., numărul 12/2009, http://www.metalurgiainternational.ro;
6.Management based on costs in the aeronautic industry and research in Romania, Aerospatial, 2010,
1582-2214, http://www.incas.ro/;
7.Costs and benefits of applying the rules of aerospace management as a model for
microeconomics
and macroeconomics management, În volumul conferinţei internaţionale „Aerospatial 2012”, pag. 257-

262, ISSN 2067-8614, www.incas.ro,
7.Relativitatea ideologică în dezbateera şi practica politicii economice din România, Orizonturi ale
cunoașterii, nr.2/2010, pag.52,http://orizonturi.ucdc.ro/;
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7.Rolul sistemului informaţional în confruntarea economică şi în confruntarea militară. Lecţiile istoriei
militare utile pentru practica economică a prezentului şi a viitorului, Conferinţa internaţională Strategii
XXI, Bucureşti, 5-6 aprilie 2012, http://www.unap.ro/sesiune%202012/en/index.html;
8.Corelaţia dintre sistemul conceptual al economiei politice şi cel al contabilităţii- soluţie pentru
reducerea riscurilor legate de activitatea administraţiei în oricare fază a ciclului economic, Theoretical
and applied economics, vol.XVIII, nr. 7( 560)/2011, pag. 155-164, ISSN 1841-8678, www.ectap.ro;
9.Venituri, costuri, performanţă şi competitivitate în învăţământul superior, valahian Journal of
economic studies, vol 1(15), 3/2010, ISSN 2067-9440, pag.13-21, www.annalesfse.ro;
10.Valorificarea metodologiei statistice în dezvoltarea contabilităţii, Statistically significant evolution of
services development, Bucureşti, 2012, pag.167-176, ISSN 1018-046x, http://www.insse.ro.
11. Zenovic GHERASIM, Aurelian Virgil BĂLUŢĂ, Mihai ANDRONIE, Efficient modeling framework
ERP software product life cycle management, în Academic Journal of Manufacturing Engineering, vol.
10, 3/2012,
12. Zenovic GHERASIM, Iustin ANDRONIE, Aurelian Virgil BĂLUŢĂ, Economic efficiency in remote
monitoring projects management for mining, în Academic Journal of Manufacturing Engineering, vol.
10, 3/2012,
14. Bălușă Aurelian Virgil, Problems for accounting of the parties in knowledge society, Proceedings la
conferinșa internașională CKS 2012, http://cks.univnt.ro/cks_2012_archive.html;
15. Bălușă Aurelian Virgil, From Equality of Opportunity to Profit. Practices of Companies in Romania
to Ensure Equality of Opportunity and Avoid Discrimination Cases to Achieve Economic Goals, în
Orizonturi ale cunoașterii, vol. 5, no.4, pp.150-154, ISSN 2066-1061, www.orizonturi.ucdc.ro,
16.Veniturile bugetare datorate proiectului Roşia Montană- contribuţie la dezvoltarea naţională şi
regional, Conferinţa internaţională în domeniul economiei, informaticii şi comunicaţiilor, 25-26 mai 2012,
Câmpulung Muscel, ISSN 2247-3106, pag.7-15, http://aiceicf.spiruharet.ro;
17.Rolul dreptului contabil şi al sistemul instituţiilor juridice mixte în promovarea dezvoltării, Conferinţa
internaţională de drept şi ordine socială, Constanţa 2-3 martie 2012, Addleton Academic
Publishers,New York, 2012, ISBN 978-1-935494-31-7, pag.160-167,
Articole publicate în reviste academice străine cotate ISI /incluse în baze de date internaţionale (recunoscute de CNCSIS)
Articole publicate în reviste academice româneşti (recunoscute de CNCSIS), B+
b)reviste cotate CNCSIS B plus sau B
1.Costurile în traiectoria dezvoltării firmei moderne, Revista Metalurgia, nr.special 1/2008( revistă ISI
categoria B), http://www.metalurgia.ro/;
2.Calcularea costurilor pentru finanţarea firmelor moderne, Sesiunea ASE România în Uniunea
Europeană : creştere, competenţă, ocupare, publicată în Suplimentul Revistei de Economie Teoretică şi
aplicată, ISSN 1844-0029, ( categoria B plus), pag.102,http://www.ectap.ro/ ;
3. Costuri ale functionarii industriei si cercetarii aeronautice in România la inceputul secolului XXI. Aspecte
metodologice, Sesiunea ştiinţifică internaţională a INCAS, octombrie 2005, http://www.incas.ro/
4. Impactul calculaţiei de proiect asupra politicilor de gestiune a costurilor în condiţiile globalizării,
Sesiunea ştiinţifică AGER, aprilie 2006, publicată în Suplimentul Revistei de Economie teoretică şi aplicată,
pag.299, http://www.ectap.ro/ ;
5.Cost, benefits and individual performance indicators of some important public institutions in Romania in
the first years after EU joining, publicată în Suplimentul Revistei de Economie teoretică şi aplicată, ISSN
1841-8678, pag. 101, http://www.ectap.ro/;
6.Revoluţia fiscală - un pas spre aderarea României la Uniunea Europeană, ASE, mai 2006, în volumul “
România şi Uniunea europeană. Calitatea integrării, Editura Economică, 2007, Sesiune ştiinţifică
internaţională, http://www.ectap.ro/ ;
7.Costul cu mâna de lucru – parametru principal al competitivităţii economiei României în primii ani postaderare, Analele Universităţii Spiru Haret ( revistă categoria B), anul 8, numărul 8 ( 2008) volumul 1
pag.287, http://www.spiruharet.ro/.
8. Băluță Aurelian Virgil, Book-keeping Fraud- the Main Cause of the Financial Crisis Started in 2008. Theoretical
and operational consequences, Simpozion ASE, www.ectp.ro;
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9.Folosirea registrelor contabile pentru implementarea principiilor de management, Analele
Universităţii Spiru Haret, Seria economie, vol. 1(10), 3/2010, ISSN 2068-6900,
http://www.edituraromaniademaine.ro;
10.Testarea componentelor teoriei Rothbard în cadrul sistemului informaţional actual, Analele
Universităţii Spiru Haret, Seria economie, vol. 2(11), 1/2011, ISSN 2068-6900,
http://www.edituraromaniademaine.ro;
11. The correlation between the conceptual system of the political economy and that of the accountancy- a
solution for reducing the risks connected to the administration activities in any stage of the economic, 2011,
vol. XVIII, no. 7(560), www.ectp.ro;
12. Economic, social, national, ecological and moral criteria for assessing the efficiency and opportunity of
an objective in the mining industry. Case study at the Roşia Montană project, Tehnologia Inovativă, B+,
3/2010, www.ictcm.ro/journal, ISSN 2248-0420;
13.Andronie Maria, Băluță Aurelian Virgil, The correlation between the studies in the field of information
technology at the level of the ERP programs and the progress of the industrial technology managment,
Tehnologia Inovativă, B+, 4/2010, www.ictcm.ro/journal, ISSN 2248-0420;

14. Băluță Aurelian Virgil, The costs’ challenge in the company’s evolution trajectory. From
expansion to recession, Simpozion Internațional Câmpu-Lung, 2011;
d)alte publicaţii
1.Scumpirea benzinei – eroare de calcul a Guvernului , Economistul, iunie 1999 ;
2. Performanţa economică in politica externă , Economistul nr. 678 (1704) / 29 august 2000;
3.Reducerea fiscalităţii: lipsă de bani sau lipsă de argumente , Adevărul Economic nr. 42 (448) / 25-31
octombrie 2000 ;
4.Facilităţile pentru investitorii străini : cine câştigă şi cine pierde , Economistul nr. 725 (1751) / 2
noiembrie 2000 ;
5. Prestările de servicii contabile. Exigenţe contractuale actuale , Tribina Economica nr. 46 / 15
noiembrie 2000 ;
6.Protecţia mediului si echilibrarea bugetului , Tribuna Economica nr. 17 / 2001;
7.Deducerea T.V.A. în momentul plăţii, Tribuna Economică nr. 31/ 01 August 2001;
8.Comportamentul faţă de contribuabil , Tribuna Economică nr.36/ 05 Septembrie 2001;
9.Politică salarială, politică socială şi politică bugetară, Economistul nr.950( 1976) /2001 ;
10.Calculul profitului (pierderii) într-un an financiar al unui agent economic cu activitate de import,
Economie teoretică şi aplicată nr 257/ 2001 ;
11.Investiţiile pe piaţa de capital. Riscul investitorilor şi răspunderea puterii publice;
Exemplificare FNI , Economistul nr. 981/ 07.11.2001 ;
12.Neclarităţi şi deficienţe în noul sistem public de pensii şi asigurări sociale, Economistul, nr.
1050/20.02.2002;
13.Bilanţul agenţilor economici- sursă de date pentru calculul costului mâinii de lucru, Gestiunea şi
contabilitatea firmei, 1/2002;
14.Indicatorii de capitaluri şi investiţiile în practica privatizării din România, în colaborare, Economie
teoretică şi aplicată, nr 294/2002;
15.Modificarea Constituţiei şi interesele naţionale economice, Economistul nr.1188/6-7 Septembrie 2002 (
în colaborare);
16. Probleme de drept bancar, fiscal şi contabil în proiectul noului Cod al Muncii, Economistul nr.1197/19
Septembrie 2002;
17.Frauda F.N.I. Responsabilităţi şi costuri, Oglinda de Dâmboviţa, nr.3-5/ octombrie 2002 ;
18.Adevărata cauză a stării noastre de sărăcie- “mineriadele fiscale antinaţionale, Oglinda de Dâmboviţa,
nr. 7/ 31.10 2002 ;
19.Naţionalizarea ca mijloc de rezolvare a problemelor în economie, Oglinda de Dâmboviţa, nr. 8-9/
noiembrie 2002 ;
20.Modelele de ocupare a forţei de muncă şi rolul lor în dimensiunea şomajului, Economie teoretică şi
aplicată, 310/18 Noiembrie 2002 ;
21. Filosofia bugetară faţă-n faţă cu cerinţele economiei, Economistul, 1251/ 4 Decembrie 2002;
22.Introducere în opera orală a magistrului Nicolae N Constantinescu: patriotismul şi echilibrul i-a
caracterizat pe marii economişti ai ţării noastre, Oglinda (de Bucureşti), 13-15 iunie 2003;
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23.Înţelepciunea înaintaşilor în rezolvarea problemelor controversate ale momentului, Oglinda ( de
Bucureşti), 23 iulie 2003;
24.Problema fondului şi a formei în opera orală a profesorului N.N. Constantinescu, Oglinda ( de Bucureşti)
22/24 august 2003;
25.Influenţe actuale asupra calculaţiei costurilor, Tribuna Economică, 39/ 24 septembrie 2003;
26.Modificarea Constituţiei trebuia să aibă în vedere în primul rînd nevoile unei economii de piaţă
funcţionale, Economistul,1468/15 octombrie 2003 ;
27.Calculaţia pe comenzi - variantă modernă a calculaţiei de proiect, Tribuna Economică, 40/ 1 octombrie
2003;
28.Estimări financiare pe termen scurt la nivelul firmei, Tribuna economică 46/ 12 noiembrie 2003;
29.Documente de referinţă pentru bugetul de costuri al firmei, Tribuna Economică, 47/19 noiembrie 2003;
30.O instituţie europeană preluată eronat în România: Fondul de rezervă pentru sistemul public de pensii,
Economistul 1533(2559)/ 16-17 ianuarie 2004;
31.Calculaţia şi analiza adecvată a costurilor-bază de stabilire a eficienţei reale la operaţiile de prelucrare în
lohn, Economie teoretică şi aplicativă, nr.377/ 19 ianuarie 2004;
32.Regruparea unor costuri în contabilitatea firmei, Tribuna Economică, 4/ 28 ianuarie 2004;
33.Gheorghe Tătărescu-precursor al liberalismului european postbelic, Economistul, 1617/13 mai 2004;
34.Constituirea unor provizioane specifice, Tribuna Economică, nr. 22/ 2004;
35.Codul de procedură fiscală: de la proiect la ordonanţă de guvern, Economistul, iunie 2004;
36. Emil Nişulescu - un punct de referinţă în istoria recentă a contabilităţii, Economistul, 29 august 2004 ;
37. Contabilitatea de gestiune: între rigorile evoluţiei economiei şi normele legale de organizare, Economie
teoretică şi aplicată, 442/25 aprilie 2005 ;
38.Probleme economice în dezbaterea electorală 2004. O abordare liberală, Economie teoretică şi aplicată
454/ 30 iunie 2005;
39.Contabilitate de gestiune prin conturi analitice sau proceduri din contabilitatea financiară, Tribuna
Economică, numărul 34 / 24 august 2005 ;
40.Cota unică de impozitare. Argumente economice, sociale şi naţionale, Economistul nr. 2005(3031)/ 17
noiembrie 2005
41.Progresul economic naţional şi privatizarea internaţională a sistemului bancar din România. Un punct de
vedere privind privatizarea CEC, Economistul, 13 septembrie 2006
42.Consideraţii privind analiza cost-beneficiu şi calculaţia de proiect în contabilitatea de gestiune a firmei
moderne, Conta-Lex numărul 1/2007;
43.Probleme actuale privind costurile, în seria „Studenţii întreabă. Profesorii răspund” Opinia Naţională,
465/02 februarie 2008;
44.Finanţarea partidelor politice şi a campanilor electorale. Interferenţe ale contabilităţii. Legislaţia şi
practica din România, Opinia Naţională, 468/23 februarie 2008;
45. Note şi comentarii pe margina unor opinii exprimate la seminarul organizat cu diaspora românească <
Româna după aderarea la Uniunea Europeană: probleme şi perspective>, Economistul din 7 octombrie
2008, în urma participării la Workshopul organizat de BNR împreună cu diaspora românească în
septembrie 2008;
46. Bălușă Aurelian Virgil, The costs’ challenge in the company’s evolution trajectory. From expansion to
recession, Simpozion Internașional Câmpu-Lung, 2011;
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