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Curriculum Vitae 

European 
 

INFORMAŢII 

PERSONALE 
 

Nume  BALTATESCU CATALIN 

Adresă Localitatea Filioara, Comuna Agapia 

Telefon 0746138970 

Fax - 

E-mail 
ashihara_33@yahoo.com 

 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 08.03.1973 

Funcția pentru care 

candidează 

 

 

 

FORMAREA 

PROFESIONALĂ 

 

Perioada 2005-2007 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Informatica 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Biologie 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Studii Postuniversitare 

 

Nivelul de clasificare a formei 

de instruire/învăţământ 

 

Studii postuniversitare 

Perioada 1991-1996 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Fizica 

 

Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” Târgu Neamț 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

Didactic 

 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 
Licențiat în fizica/Diploma de licență 

Nivelul de clasificare a formei 

de instruire/învăţământ 
Studii superioare de lungă durată 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
 

                 Perioada 1.09.2020 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului  

angajatorului 
Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”, Târgu Neamț 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ preuniversitar 
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Funcţia sau postul ocupat 

 
DIRECTOR ADJUNCT 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

• Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice învăţământului preuniversitar; 

• Cunoaşterea actelor normative specifice funcţionării unităţile şcolare; 

• Competenţe de analiză, diagnoză, prognoză şi evaluarea stării 

învăţământului la nivelul Liceul ,,Mihail Sadoveanu” Borca 

• Participare la realizarea Strategiei de  Dezvoltare; 

• Management educaţional; 

• Managementul proiectelor;  

• Membru al Consiliului de Administraţie 

• Coordonatorul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității  

• Responsabil Comisia de elaborare a ofertei educaționale 

• Responsabil Comisia de conciliere  

• Responsabil Comisia de asigurare a serviciului pe școală  

• Membru Comisia de evaluare a personalului didactic 

• Membru în Comisia pentru curriculum la decizia școlii  

• Participarea la activităţile Catedrei și ale Cercului pedagogic; 

• Elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale; 

• Elaborarea instrumentelor de învățare, de evaluare şi de notare; 

• Realizarea de activități remediale, precum și de activități pentru 

încurajarea performanței 

                 Perioada 1.09.2014 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului  

angajatorului 
Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”, Târgu Neamț 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

  

activitate 

Învăţământ preuniversitar 

Funcţia sau postul ocupat 

 
PROFESOR DE FIZICĂ 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Conform Fișei postului  

 

 

                 Perioada 1.09.1998 – 31.08.2014 

Numele şi adresa angajatorului  

angajatorului 
Liceul ,,Mihail Sadoveanu” Borca 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ preuniversitar 

Funcţia sau postul ocupat 

 
PROFESOR DE FIZICĂ 
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Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

• Membru în Consiliul de administrație  

• Membru în Comisia pentru curriculum la decizia școlii  

• Participarea la activităţile Catedrei și ale Cercului pedagogic; 

• Elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale; 

• Elaborarea instrumentelor de învățare, de evaluare şi de notare; 

• Realizarea de activități remediale, precum și de activități pentru 

încurajarea performanței; 

• Profesor diriginte; 

                 Perioada 1.12.2008- 13.01. 2012 

Numele şi adresa angajatorului  Liceul ,,Mihail Sadoveanu” Borca 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ preuniversitar 

Funcţia sau postul ocupat 

 

DIRECTOR ADJUNCT 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

• Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice învăţământului preuniversitar; 

• Cunoaşterea actelor normative specifice funcţionării unităţile şcolare; 

• Competenţe de analiză, diagnoză, prognoză şi evaluarea stării 

învăţământului la nivelul Liceului Borca 

• Participare la realizarea Strategiei de  Dezvoltare ; 

• Management educaţional; 

• Managementul proiectelor;  

• Membru al Consiliului de Administraţie 

• Coordonatorul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității  

• Responsabil Comisia de elaborare a ofertei educaționale 

• Responsabil Comisia de conciliere  

• Responsabil Comisia de asigurare a serviciului pe școală  

• Membru Comisia de evaluare a personalului didactic 

 

 • Organizator al Olimpiadei de fizica, etapa locală, desfășurată la Liceul 

,,Mihail Sadoveanu” Borca   

                 Perioada 13.01.2012 - 31.08. 2012 

Numele şi adresa angajatorului  

 
Liceul ,,Mihail Sadoveanu” Borca 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

  

Învăţământ preuniversitar 

Funcţia sau postul ocupat 

 

   

DIRECTOR 

 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

• Membru în Consiliul de administrație  

• Responsabil al Comisiei de elaborare a ofertei educaționale  

• Responsabil al Comisiei pentru activități extracurriculare  

• Membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității  

• Participarea la activităţile Catedrei și ale Cercului pedagogic; 

• Elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale; 

• Elaborarea instrumentor de învățare, de evaluare şi de notare; 

• Realizarea de activități remediale, precum și de activități pentru 
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încurajarea performanței; 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada 2021 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori 

evaluatoripentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 
Certificat de competențe profesionale  

Nivelul de clasificare a formei 

de instruire/învăţământ 
Formare continuă (15 de credite profesionale transferabile/26.02 – 29.03.2021 

Perioada 2019 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” CRED 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 
Certificat de competențe profesionale  

Nivelul de clasificare a formei 

de instruire/învăţământ 
Formare continuă (30 de credite profesionale transferabile/3.10 -25.11.2019  

Perioada 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Managementul institutiilor educative 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 
Certificat de competențe profesionale  

Nivelul de clasificare a formei 

de instruire/învăţământ 

Formare continuă (90 de credite profesionale transferabile/25.11.2011-

11.03.2012) 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

MENTOR 

- comunicare interactivă 

- comunicarea mentor-student 

- organizarea activității de practică/stagiatură 

-utilizarea metodelor interactive 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire 

 

 

Perioada 2009 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

SIVECO ROMANIA SA 

 

Domeniul studiat/aptitudini SEI 5 



Curriculum Vitae    9.08.2021 
Baltatescu Catalin 

5 
 

ocupaţionale - utilizarea aplicatiei Ael 

- utilizarea aplicației dedicată mamagementului școlii ASM 

- îmbunătățirea procesului de predare-învățare cu ajutorul TIC 

 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 
Adeverință  

Nivelul de clasificare a formei 

de instruire/învăţământ 
Formare profesională (55 de ore) 

Perioada 2010 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Fizica, gradul didactic I 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 
Certificat Seria I nr. 0026170 

Perioada 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Ministerul Educației și Cercetării 

CCD Neamț 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

Consiliere și orientare 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

Adeverință  

Nivelul de clasificare a formei 

de instruire/învăţământ 

Formare continuă (24 de ore/1-9.12.2006) 

Perioada 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

FIZICA, gradul didactic II 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

Certificat Seria F nr. 0047900 

Nivelul de clasificare a formei 

de instruire/învăţământ 

 

 Formare continuă 

Perioada 2000 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

Fizica, definitivare în învățământ 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

Certificat Seria B nr. 0067250 

Nivelul de clasificare a formei Formare continuă 
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de instruire/învăţământ 

COMPETENȚE 

PERSONALE 
 

Limba maternă Limba română 

 Ințelegere 

Limba franceză A2 

Limba engleză A2 

Competențe de comunicare    • Bune competenţe de comunicare eficientă in spațiul public dobândită în 

urma celor 20 de ani de activitate didactică și a celor 3 de manager 

educativ, precum și în activitățile de formare a adulților; 

• Competenţe dobândite în activităţi de control intern la nivel de instituție; 

• Competenţe personale de socializare şi integrare în medii noi 

educaţionale; 

• Capacitatea de a comunica, informa şi negocia; 

• Capacitatea de integrare și de lucru în echipă, 

• Capacitatea de asumare a riscurilor şi de soluționare a problemelor 

manageriale; 

 

Competențe organizaționale, 

manageriale 

• am abilităţi de lucru în echipă; 

• am experienţă şi competenţe în psihopedagogia pentru persoane cu 

nevoi educaţionale speciale; 

• am competenţe în managementul resurselor umane, în managementul 

schimbării şi al comunicării;  

• experienţă în realizarea şi implementarea de proiecte educaţionale pe 

plan local, regional, naţional şi internaţional. 

 

Experiența managerială și de organizare poate fi dovedită prin: 

✓ Membru în Corpul național al experților în management educațional 

(adresa ISJ Neamț nr. 5440/18.05.2012) 

✓ Training; 

 

 ✓ Organizator al Olimpiadelor de fizica, etapa locală, edițiile 2000-2014, 

desfășurate la Liceul ,,Mihail Sadoveanu” Borca  

Competențe dobândite la locul 

de muncă 

✓ Experiența didactică și managerială mi-au dezvoltat abilități de atenție și 

cooperare, ajutându-ma să soluționez situațiile care apar în relația cu  

beneficierilor direcți sau indirecți ai educației, cu colegii sau colaboratorii.  

✓ Mi-am format, de-a lungul anilor, abilitatea de a fi disciplinat și ordonat, 

realizând operativ și corect sarcinile.  

✓ Am o atitudine pozitivă, de cooperare și socializare fată de persoanele cu 

care interacționez, ceea ce creează confortul relațiilor dintre oameni. 

 

Competențe informatice ✓ Lucrez în mod uzual cu calculatorul având competenţe şi aptitudini de 

utilizare a acestuia  în programele Word, Excel, Power Point, Windows 

Explorer. 

✓ Posed competenţe în utilizarea de softuri specializate IT. 

✓ Desfăşor activitatea didactică zilnică atât în sistemul de management si 

coordonare a activităților la nivel de instituție cât şi la nivel educaţional 

prin materiale realizate în Power Point, Word, Excel. 

✓ Aceste competențe au fost dobândite atât prin cursuri de formare, cât și 

prin activități zilnice care impun folosirea computerului și a altor 
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echipamente tehnice.  

Permis de conducere Posed permis de conducere categoria B. 

Alte aptitudini şi competenţe 

Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior 

✓ Sunt capabil să lucrez în echipă; 

✓ Am capacitatea de a transmite informații în mod corect și obiectiv, de a 

consilia și evalua activitatea personalului didactic, ca profesor  , precum și 

ca fost director adjunct si director. 

✓ Am abilităţi de relaționare și  comunicare pe toate nivelele, ca urmare a 

responsabilităţilor ocupate în cadrul instituţiilor din care am facut parte. 

 

Informații suplimentare • Se pot oferi la cerere 

 

Referințe 

Alte informaţii utile pot fi date : Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

(0747 081499), de Prof. Cristinel Secara sau de Prof. Cezarina Morosanu, 

inspector al ISJ Neamț 

 

Anexe Diplome/Certificate/Adeverinţe/Decizii 

care atestă informaţiile furnizate în CV 

A. Studii Diplomă de Master  

Diploma de Licență - 

 În tară: 

• Diploma de participare - Programul POSDRU 2007-2013, 

”Promovarea egalității de gen, de șanse și respectarea diversității”  

• Diploma de participare - Programul POSDRU 2007-2013, ”Promovarea 

dezvoltării durabile și a protecției mediului” 

• Atestat de formare continuă a personalului didactic - Instruirea 

diferențiată e elevilor 

• Atestat de formare continuă a personalului didactic - Predarea 

inovativă a fizicii 

• Certificat de absolvire  - Expert achizitii publice 

• Certificat de competențe profesionale - Managementul instituțiilor 

educative 

• Certificat de absolvire  - Mentor 

• Adeverință  - SEI 5 (formare TIC) 

• Certificat  - Grad didactic I 

• Adeverință  - Metode active în educație 

• Adeverință  - Consiliere și Orientare școlară 

• Certificat  - Gradul didactic II 

o Certificat - Definitivat 

C. Experiența în activitate 

didactică școlară și 

extrașcolară:  

• Membru în Consiliul de administrație –  

•  Membru în Comisia pentru schimburi și proiecte școlare și extrașcolare 

internaționale  

• Membru în Comisia pentru susținerea Strategiei Naționale pentru acțiuni 

comunitare  

• Membru în Comisia pentru curriculum la decizia școlii - 

 

G. Competențe 

organizaționale, manageriale 

• Membru în Corpul național al experților în management educațional 

(adresa ISJ Neamț nr. 5440/18.05.2012) 

 

H. Cunoștințe operare pe 

calculator  

Formare profesională (55 de ore) - SEI 5 - SIVECO România 

- utilizarea aplicatiei Ael 
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- utilizarea aplicației dedicată mamagementului școlii ASM 

- îmbunătățirea procesului de predare-învățare cu ajutorul TIC 

 

  


