
Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume Bălteanu, Ancuţa Mihaela

Domeniul ocupaţional Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică

Experienţa didactică

Perioada Feb. 2008 – Prezent
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări dr. – cadru didactic titular

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare cursuri la disciplinele: Management strategic, Managementul resurselor umane, Marketing,
Comunicare managerială, Economia întreprinderii, Cunoşterea întreprinderii, Cultură organizaţională, Co-
municare,  Cunoaşterea resurselor logisticii
 Conducere lucrări de laborator/seminar, teme de casă la disciplinele: Management strategic, Mana-
gementul resurselor umane, Marketing, Comunicare managerială, Economia întreprinderii,  Cunoşterea
întreprinderii, Cultură organizaţională, Analiza valorii, Cunoaşterea resurselor logisticii
 Conducere lucrări de diplomă în domeniul Inginerie şi Management, specializarea Inginerie Economi-
că Industrială
 Conducere lucrări de disertaţie în domeniul Inginerie şi Management, specializarea Managementul
Logisticii
 Conducerea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a studenţilor pentru Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice
pentru Studenţi
 Membru  în  Comisia  pentru  finalizarea  studiilor  de  licenţă,  domeniul  Inginerie  şi  Management,
specializarea Inginerie Economică Industrială
 Secretar Comisie pentru probele de finalizare a studiilor de masterat – specializarea Managementul
Logisticii și specializarea Ingineria și Managementul Fabricării Produselor
 Preşedinte Comisie de Evaluare Disciplină
 Preşedinte Comisie de Audit 
 Responsabil  organizare  secţiuni  -  coordonate  de  Departament  -  participante  la  Sesiunile  de
Comunicări Ştiinţifice pentru Studenţi
 Responsabil  elaborare  volum  lucrări  coordonate  de  Departament  -  participante  la  Sesiunile  de
Comunicări Ştiinţifice pentru Studenţi
 Responsabil analiză participare Departament la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţi
 Responsabil elaborare broşură lucrări Departament la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţi
 Responsabil acţiune promovare în licee a specializărilor coordonate de Departament
 Responsabil analiza provenienţei studenţilor din anul I de la specializările coordonate de DFMI
 Membru în Comisii pentru ocuparea posturilor universitare didactice vacante
 Responsabil relaţii cu mass-media pentru DFMI

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, Departamentul de Fabricaţie şi 
Management Industrial
1, Târgu din Vale street, 110040, Piteşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică
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Perioada 2005 – feb. 2008
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr. – cadru didactic asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare cursuri la disciplinele: Management general, Management strategic, Managementul resurse-
lor umane, Marketing, Comunicare managerială, Tehnici de comunicare, Investiţii, Managementul proiec-
telor de investiţii, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Tehnici de căutare de lucru şi comunicare
profesională
 Conducere  lucrări  de  laborator/seminar,  teme  de  casă  la  disciplinele:  Management  general,
Management strategic, Managementul resurselor umane, Marketing, Tehnici  de comunicare, Investiţii,
Managementul proiectelor de investiţii, Managementul întreprinderilor mici  şi mijlocii, Tehnici de căutare
de lucru şi comunicare profesională, Practica proiect de diplomă
 Conducerea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a studenţilor pentru Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice
pentru Studenţi 
 Îndrumător de an - domeniul Inginerie Industrială, specializarea Inginerie Economică Industrială

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti,  Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative şi Facultatea de
Mecanică şi Tehnologie 
1, Târgu din Vale street, 110040, Piteşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică

Perioada 2002 – 2006
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr. – cadru didactic titular

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare cursuri la disciplinele: Management strategic, Relaţii Economice Internaţionale, Comunicare
managerială
 Conducere lucrări de seminar la disciplinele:  Managementul Calităţii, Management strategic, Relaţii
Economice Internaţionale, Comunicare managerială
 Conducerea de proiecte de diplomă la specializările: Management, Finanţe–Bănci, Informatică eco-
nomică
 Conducerea unor lucrări de dizertaţie la masterul Managementul firmei
 Conducerea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a studenţilor pentru Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice
pentru Studenţi
 Îndrumător de an la specializările Management şi Finanţe–Bănci
 Coordonator Cerc de Cercetare Ştiinţifică pentru Studenţi al Catedrei de Management – Marketing
 Membru al unor comisii de ocupare a posturilor didactice universitare vacante 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bogdan Vodă Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Management –
Marketing
26 A, Grigore Alexandrescu street, 400529, Cluj – Napoca, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică

Perioada 2004 – 2005
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări dr. – cadru didactic asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare cursuri la disciplinele: Comunicare managerială, Managementul comunicării organizaţionale
 Conducere  lucrări  de  laborator  şi  teme  de  casă  la  disciplinele:  Comunicare  managerială,
Managementul comunicării organizaţionale

Numele şi adresa angajatorului Universitatea  Tehnică  din  Cluj-Napoca,  Facultatea  de  Construcţii  de  Maşini,  Catedra  de
Managementul Sistemelor Industriale
103-105, Muncii Blvd, 400641, Cluj – Napoca, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică

Perioada 2000 – 2002
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar drd. – cadru didactic titular

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare cursuri la disciplinele:  Conducerea Operativă a Producţiei, Management logistic, Manage-
mentul Calităţii, Management strategic
 Conducere lucrări de seminar la disciplinele: Conducerea Operativă a Producţiei, Management logis-
tic, Managementul Calităţii, Management strategic, Management în sport
 Conducerea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a studenţilor pentru Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice
pentru Studenţi

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bogdan Vodă Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Management –
Marketing
26 A, Grigore Alexandrescu street, 400529, Cluj – Napoca, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică
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Perioada 1998 – 2000
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar drd. – cadru didactic titular

Activităţi şi responsabilităţi principale  Conducere lucrări de seminar la disciplinele: Conducerea Operativă a Producţiei, Management logis-
tic, Bazele Managementului, Management strategic, Management în sport
 Conducerea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a studenţilor pentru Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice
pentru Studenţi

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bogdan Vodă Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Management –
Marketing
26 A, Grigore Alexandrescu street, 400529, Cluj – Napoca, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică

Perioada 1997 – 2001
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar drd. – cadru didactic asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare cursuri la disciplinele: Managementul Firmei, Proceduri de Secretariat, Comunicaţiile Firmei,
Tehnici de negociere, Comunicare managerială, Managementul comunicării organizaţionale
 Conducere lucrări de seminar şi teme de casă la disciplinele: Managementul Firmei, Proceduri de Se-
cretariat, Comunicaţiile Firmei, Tehnici de negociere,Comunicare managerială, Managementul comunică-
rii organizaţionale
 Conducerea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a studenţilor pentru Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice
pentru Studenţi

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Business
7, Horea street, 400038, Cluj – Napoca, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică

Experienţa profesională

Perioada 1997 – 1998
Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Marketing

Activităţi şi responsabilităţi principale  Elaborarea strategiei de marketing a companiei
 Studii de piaţă
 Analiza concurenţilor
 Conceperea ambalajelor pentru produse noi
 Conceperea instrumentelor de reclamă 
 Aplicarea politicilor de promovare
 Elaborarea ofertelor
 Lansarea produselor noi pe piaţă
 Organizarea standului de participare a firmei la târguri şi expoziţii de profil
 Controlul calităţii produselor noi

Numele şi adresa angajatorului Societatea Comercială Napolact S.A. Cluj
11, Fabricii street, 400572, Cluj – Napoca, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie şi comercializare produse lactate

Perioada 1996 – 1997
Funcţia sau postul ocupat Şef Departament Resurse Umane & Marketing

Activităţi şi responsabilităţi principale  Elaborarea strategiei de marketing a Institutului
 Elaborarea politicilor de promovare
 Studii de piaţă şi analiza concurenţilor
 Conceperea instrumentelor de reclamă şi de promovare
 Elaborarea ofertelor privind activităţile de formare, selecţie, recrutare de personal

Numele şi adresa angajatorului The economic and social training institute
103, Dorobanţilor street, 400609, Cluj – Napoca, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă şi formare profesională

Perioada 1998 – 1996
Funcţia sau postul ocupat Controlor date

Activităţi şi responsabilităţi principale  Introducerea bazelor de date privind activitatea de trafic feroviar
 Verificarea bazelor de date privind activitatea de trafic feroviar
 Validarea bazelor de date privind activitatea de trafic feroviar

Numele şi adresa angajatorului Regionala de Căi Ferate Cluj, Oficiul de Calcul
17, Avram Iancu Place, 400117, Cluj – Napoca, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Trafic feroviar de mărfuri şi persoane
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Educaţie şi formare

Perioada 1998 – 2004
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Economice, Specializarea Management, 

Teza „Comunicarea organizaţională în managementul resurselor umane”
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Discipline de specialitate în domeniul ştiinţelor economice, management / competenţe profesionale
dobândite în domeniul ştiinţelor economice şi management

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice
56-80, Teodor Mihali street, 400591, Cluj – Napoca, România

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică

Perioada 1994 - 1997
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii Academice Post – Universitare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Discipline de specialitate  în domeniile:  management,  marketing,  resurse umane, finanţe,  logistică,
comunicare  /  competenţe  profesionale  dobândite  în  domeniile:  management,  marketing,  resurse
umane, finanţe, logistică, comunicare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Business
7, Horea street, 400038, Cluj – Napoca, România

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică

Perioada 1987 - 1993
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Discipline fundamentale şi de specialitate în domeniul ingineriei mecanice şi ingineriei materialelor /
competenţe profesionale dobândite în domeniul ingineriei mecanice şi ingineriei materialelor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
103-105, Muncii Blvd, 400641, Cluj – Napoca, România

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică 

Formare profesională
Perioada Aprilie 2013

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţă lingvistică
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Limba franceză / competenţe profesionale dobândite în utilizarea limbii franceze 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Piteşti, Institutul de Formare şi Performanţă Muntenia, Centrul de limbi străine 
LOGOS
1, Târgu din Vale street, 110040, Piteşti, România

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică

Perioada August 1999
Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţă lingvistică

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Limba engleză / competenţe profesionale dobândite în utilizarea limbii engleze

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de limbi moderne 
aplicate în economie
56-80, Teodor Mihali street, 400591, Cluj – Napoca, România

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică

Perioada Martie 1999
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Cursului de Psihologie - Pedagogie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Psihologie, Pedagogie / competenţe profesionale dobândite în domeniile pedagogie şi psihologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea  Babeş-Bolyai  Cluj-Napoca,  Facultatea  de  Psihologie  şi  Ştiinţele  Educaţiei,
Departamentul pentru Pregătirea Profesorilor
7, Sindicatelor street, 400029, Cluj – Napoca, România

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ universitar şi cercetare ştiinţifică
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Perioada Octombrie 1997
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a cursului de consultanţă & tehnici de vânzare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Psihologie, Comunicare, Resurse umane, Marketing / competenţe profesionale dobândite în domeniile
consultanţei şi a tehnicilor de vânzare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nederladen Asigurări de Viaţă România S.A.
6-8, Moţilor street, 400001, Cluj – Napoca, România

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ profesional

Perioada 1995 – 1996 
Calificarea / diploma obţinută Certificat în consultanţă – training (domeniul economic şi social)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Economie, Management, Securitatea muncii,  Resurse umane, Ergonomie, Psihologie, Comunicare,
Marketing / competenţe profesionale dobândite în domeniul consultanţei şi în domeniul training-ului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Proiect  PHARE  93PP/FR/2,  Comisia  Europeană  şi  Ministerul  Afacerilor  Externe  al  Franţei  şi
Luxemburgului

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ profesional

Perioada 1994 – 1995 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a programului de secretariat – contabilitate

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Contabilitate primară, Metode de gestiune, Tehnici de arhivare, Secretariat / competenţe profesionale 
dobândite în domeniul activităţilor de secretariat,  asistenţă managerială şi contabilitate

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Societatea de Perfecţionare Profesională „Interactiv“
95, Nicolae Titulescu Blvd., 400407, Cluj – Napoca, România

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Învăţământ profesional

Activitate ştiinţifică
Domenii de cercetare Management strategic, managementul resurselor umane, marketing, comunicare managerială, cultură

organizaţională, cunoaşterea resurselor logisticii, analiza valorii
Cărţi didactice şi de specialitate  13 cărţi de specialitate publicate cu ISBN, ca prim autor sau în colaborare 

 7  manuale didactice, suport de curs
 12 îndrumare de laborator, culegeri de probleme
 16 cărţi de specialitate publicate cu ISBN, ca prim autor sau în colaborare 

Articole ştiinţifice  16 articole în reviste
 10 articole în volumele manifestărilor ştiinţifice
 3 articole publicate în volume indexat ISI Proceedings
 45 de articole publicate în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de 
date internaţionale

Contracte / granturi de cercetare Responsabil discuţii panel - membru în echipa de cercetare a proiectului:  Programul POS-DRU Nr.
ref.  2007RO051PO001,  Call.90  "Învaţă  o  meserie";  Axa  prioritară  2  „Corelarea  învăţării  pe  tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul majoritar de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa
activă”, ID de proiect: 48816, PRACTICOR
Activităţi şi responsabilităţi principale:

 Întâlniri de lucru şi finalizarea acordurilor de practică pentru implementarea proiectului;
 Conceperea materialelor suport;
 Realizarea de materiale în PowerPoint pentru prezentarea în licee a proiectului;
 Realizarea de pliante pentru promovarea în licee a proiectului;
 Realizarea portofoliului de licee;
 Contactarea personalului de conducere din licee pentru stabilirea intalnirilor de prezentare a proiectu-
lui PRACTICOR;
 Coordonarea stagiilor de practică a studenţilor FMT în companiile partenere proiectului;
 Realizarea rapoartelor finale de evaluare a activităţilor;
 Prezentarea rezultatelor fiecărui an de proiect, etc.

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Româna
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Limbi străine cunoscute Engleză, Franceză, Germană
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleza C1 Utilizator
experimentat B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent

Franceza B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent

Germana B1 Utilizator
independent A2 Utilizator

elementar B1 Utilizator
independent A2 Utilizator

elementar A2 Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale adaptare  la  medii  multiculturale,  spirit  de  echipă,  bună  capacitate  de  comunicare,  capacitate  de
persuasiune, toate aceste competenţe şi abilităţi au fost dobândite şi dezvoltate de-a lungul anilor şi
ca urmare a diversităţii  de funcţii  şi  de sarcini  pe care le-am avut în cariera mea profesională şi
didactică

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

experienţă  bună  a  managementului  de  proiect,  respectul  profesiei,  acestea  fiind  dobândite  şi
dezvoltate odată cu funcţiile de conducere pe care le-am exercitat în diverse momente ale evoluţiei
mele profesionale

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office TM – Word TM, PowerPoint TM 

Permis de conducere categoria B, 1985

Informaţii suplimentare
Membru în  Colectivul de redacţie al Revistei UPIT

 Asociația Managerilor și Inginerilor Economiști din România AMIER
 Asociaţia Profesională în Tehnologii Moderne de Fabricaţie MODTECH Iaşi, România
 Asociaţia Generală a Inginerilor din România AGIR
 Asociaţia pentru Protecţia Consumatorului Piteşti, Argeş
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