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Curriculum vitae  

Europass  

INFORMAŢII PERSONALE 

 

 

  

Nume/Prenume Cătălin Mihai MICU 

  

Adresa Alexandria, jud.Teleorman (România) 
  

  

E-mail catalin.micu@edu.gov.ro    
  

Naționalitate Română 
  

Data naşterii 18.10.1975 

  

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului     
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

08/04/2022-prezent 
Subsecretar de stat 
Ministerul Educației  
Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 
Executivă 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
      

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

08/01/2021 – 07/04/2022 
Profesor titular Istorie/Religie Ortodoxă 
Colegiul Național „ALEXANDRU IOAN CUZA”- Alexandria, jud. 
Teleorman (România) 
Invătământ, activitate didactică  
 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

01/06/2012 – 07/01/2021 
Director adjunct 
Colegiul Național „ALEXANDRU IOAN CUZA”- Alexandria, jud. 
Teleorman (România) 
Coordonarea procesului de proiectare-predare-evaluare, activitate 
didactică 

  

mailto:catalin.micu@edu.gov.ro
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

01/09/2012 – 31/08/2017 
Profesor Metodist 
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Alexandria (România) 
Identificarea, împreună cu inspectorul de specialitate, a nevoilor de 
formare ale profesorilor, consilierea profesorilor debutanţi şi a celor 
înscrişi la gradele didactice pe probleme de didactica, efectuarea de 
inspecţii curente şi speciale, etc. 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

01/09/2009 – 31/05/2012 
Profesor titular, șef catedră 
Liceul Teoretic "ALEXANDRU IOAN CUZA", Alexandria, jud. 
Teleorman (România) 
Invătământ, activitate didactică 
 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

01/09/2007 – 31/08/2009 
Profesor detașat in interesul invătământului 
Colegiul Național de Informatica „TUDOR VIANU” – București 
(România) 
Invătământ, activitate didactică 
 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

01/10/2005 – 31/03/2007 
Director executiv 
RADIO 1 ALEXANDRIA, Alexandria, jud. Teleorman (România) 
Mass-media. Planificarea, organizarea si coordonarea activității de 
redacție și de emisie a postului de radio.  

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

01/09/2005 – 31/08/2007 
Profesor titular 
Liceul Teoretic "ALEXANDRU IOAN CUZA", Alexandria, jud. 
Teleorman (România) 
Invătământ, activitate didactică 
 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

01/09/2002 – 31/08/2005 
Profesor titular 
Colegiul Tehnic "ANGHEL SALIGNY", Roșiorii de Vede, jud. 
Teleorman (România) 
Invătământ, activitate didactică 
 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

01/09/2001 – 31/08/2002 
Profesor suplinitor 
Liceul Teoretic "ALEXANDRU IOAN CUZA", Alexandria, jud. 
Teleorman (România) 
Invătământ, activitate didactică 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

15/07/2001 – 30/06/2002 
Director executiv 
RADIO 1 ALEXANDRIA, Alexandria, jud. Teleorman (România) 
Mass-media. Planificarea, organizarea si coordonarea activității de 
redacție și de emisie a postului de radio. 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

01/09/1995 – 31/08/2001 
Profesor suplinitor 
Școala Gimnaziala Nr. 6, Roșiorii de Vede, jud. Teleorman (România) 
Invătământ, activitate didactică. 
 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obținută 
Disciplinele principale 

studiate/competențe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 
formare 

 

2022 
Adeverință 
Program de formare „Metode europene de progres si inovare in educație 
prin leadership si management pentru un învățământ performant” 
Asociația „DOMINOU”, Craiova, jud. Dolj (România). 

 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2020 
Adeverință 
Program de formare „Leadership si management in organizațiile 
școlare”, categoria 1. 
Asociația PROEURO-CONS, Slatina, jud. Olt (România). 

 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de  
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2019-2020 
Certificat  

  Ambasador senior al Parlamentului European in cadrul programului    
  „Școli-ambasador ale Parlamentului European”, edițiile 2018/2019 și  
  2019/2020 
  Parlamentul European 

 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2019 
Certificat 
Pentru participarea cu succes la activitățile de învățare, predare și 
formare din cadrul programului Erasmus+KA2 „STOP VIOLENCE 
AND DISCRIMINATION” 
C.N.”Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, jud. Teleorman (România)/ 
Erasmus+ 
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Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 
formare 

2018 
Certificat de absolvire 
Participare in cadrul programului Erasmus+KA2 Strategic Partnership 
„IMPROVING TEACHERS’ COMPETENCIES BY SHARING 
EXPERIENCES BETWEEN EU PARTNERS”. 
M.E.N./I.S.J. Teleorman/Erasmus+ 

 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2016 
Certificat de absolvire 
Perfecționare 
Formarea profesională a adulților 
Asociația PROEURO-CONS, Slatina, jud. Olt (România) 

 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2015 
Adeverinţă 
Perfecționare 
Sesiune de formare cu tema "ECOLOGIA SI PROTECȚIA 
CALITĂȚII MEDIULUI" 
Casa Corpului Didactic Teleorman, Alexandria, jud. Teleorman 
(România) 

 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2015 
Certificat de participare 
Expert autorizat in cadrul proiectului PODCA „Platforma metodologica 
și informatică pentru organizarea si desfăsurarea programelor: 
Admiterea în învățământul liceal de stat, Bacalaureat, Certificare a 
calitații profesionale, Mișcarea personalului didactic din învățământul 
preuniversitar, Titularizare, Euro 200, Bani de liceu” din sistemul 
educațional preuniversitar.  
M.E.C.S. 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 
 

2015 
Certificat de absolvire 
Instruire privind utilizarea sistemului informatic dezvoltat in cadrul 
proiectului PODCA „Creșterea calității sistemului educational 
preuniversitar din Romania prin implementarea de instrumente moderne 
de management si monitorizare” 
SIVECO România S.A. 
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Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

 

2015 
Adeverință 
Dezvoltare profesionala in cadrul proiectului POSDRU „Personalul 
didactic din sistemul de învățământ preuniversitar si universitar de stat 
– promotor al învățării pe tot parcursul vietii” 
M.E.N.C.S. 
 
 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare  
Nivelul de calificare naţională 

şi internaţională 

2013 - 2015 
Diplomă Conversie Profesională 
Istorie 
 

Universitatea București, Facultatea de Istorie, București (România) 
 

 
  Invătământ postuniversitar 

 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2013 
Certificat de acordare a gradului didactic I 
Pregătirea personalului didactic     
Perfecționare 
Universitatea din Pitești, Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, Pitești, jud. Arges (România) 
 

 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2013 
Atestat de formare continuă a personalului didactic 
Educația pentru viața de familie 
Program de formare/perfecționare 
Fundația TINERI PENTRU TINERI, București (România) 

 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 
 

2013 
Certificat ECDL Complet 
European Computer Driving Licence Core 
Perfecționare 
ECDL România 
 
 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2012 
Certificat  
Membru în Registrul național al experților în management educațional 
 

M.E.C.T.S. 
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Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

 

2011 
Diplomă de participare 
Stagiu de formare 
Formare de facilitatori în prevenirea abandonului școlar, proiect 
POSDRU „Și tu poți merge la școală!” 

  Asociația „Tineri pentru viitor” 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2010 
Certificat de participare 
Expert-tutor in cadrul proiectului POSDRU “Învață să fii antreprenor si 
cetațean activ pentru județul tău - sistem informatic colaborativ pentru 
elevii de liceu” ID15288 
SOFTWIN România 
 

 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 
 Nivelul de calificare naţională       
                        şi internaţională 

2006 – 2008 
Diplomă de Master 
▪ Management educațional preuniversitar;  
▪ Psihologie manageriala și leadership. 
Universitatea din Pitești, Facultatea de Știinte ale Educatiei, Pitești, jud. 
Arges (România) 
 
Invătământ postuniversitar/Masterat 

 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare  
Nivelul de calificare naţională 

şi internaţională 

1995 - 2000 
Diplomă de licență 
Teologie Ortodoxă Pastorală/Didactică 
 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Pitești, jud. 
Argeș (România) 

 
  Studii universitare de lungă durată 

 
 

Perioada 
Calificarea/Diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

1990 – 1995 
Diplomă de bacalaureat 
Cultură generală/învățământ liceal 
 
Seminarul Teologic București, București (România) 
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APTITUDINI ȘI 
COMPETENŢE PERSONALE 

 

 
Limba maternă 

 
Română  

Limbi străine  
 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

 
Nivel european (*) 

 
Ascultare 

 
Citire 

Participare 
la 

conversaţie 

 
Discurs oral 

Exprimare 
scrisă 

 
Franceza 

B1 
utilizator 

independent 

B1  
utilizator 

independent 

B1  
utilizator 

independent 

B1  
utilizator 

independent 

B1  
utilizator 

independent 
 

 
Engleza 

A2  

utilizator 
elementar  

A2  

utilizator 
elementar 

A2  

utilizator 
elementar 

A2  

utilizator 
elementar 

A2  

utilizator 
elementar  

 

  

 
Competențe de comunicare 

 
Atitudine deschisă 
Receptivitate la nou 
Competențe de comunicare şi relaţionare eficiente 

 

 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
sociale 

Abilităti de leadership, capacitate de sinteza si analiză, capacitati 
decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare, punctualitate, 
capacitatea de a lua decizii in conditii de stres si de a respecta termene 
limita, capacitate de evaluare a abilitatilor profesionale ale 
colaboratorilor, lucru in echipa, monitorizarea lucrului echipei 
(controlul calitatii), capacitate de autoperfectionare- autodidact. 
Aceste aptitudini au fost dobandite si imbunatatite în perioada in care 
am fost lider de sindicat, in perioada in care am ocupat functii de 
conducere, dar si in cadrul numeroaselor training-uri si seminarii la care 
am participat (pe tema dezvoltarii personale, managementul timpului, 
cursuri de formare). 
 
Spirit de echipa - pe langa sarcinile de coordonare a membrilor echipei, 
m-am implicat direct in implementarea strategiei alaturi de colegii mei 
de echipa. Adaptabilitate sociala – abilitate dobandita in urma 
experientei internationale realizate in diverse stagii de formare/ 
deplasari in Belgia, Bulgaria, Franta, Olanda, Turcia, etc. Abilitate de 
mediere a conflictelor dobandita in urma experientei mele ca manager. 

  

  

Competenţe informatice O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, 
Excel™, PowerPoint™), alte programe manageriale. 
Certificat ECDL Complet 

  

Permis de conducere 
 

Alte aptitudini şi competenţe 

Categoria B 

 
Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de cadru 
didactic si de realizator si director radio. Capacitatea de a comunica 
eficient in fata multimilor (participare la conferinţe nationale cu lucrări 
prezentate în faţa publicului, prezentari de spectacole si realizari de 
emisiuni radio). Comunicare interinstitutionala cu diversi parteneri 
(schimburi de experienta in tara si strainatate). 
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Stare civilă - căsătorit 
  

Anexe Copii după diplomele, certificatele si adeverințele obţinute, menţionate 
mai sus. 

  
 

 
 

 

                                București, 
 
                               08.04.2022 

           Prof. Cătălin Mihai MICU 

 

   


