
1 
CV Băețica Livia Cătălina 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Băeţica Livia Cătălina 

Adresă(e) Str. Prof. I. Paul, nr. 7, Bl. 338, Iaşi, Jud. Iaşi 

Telefon(oane) 0742112880   

E-mail(uri) liviacatalina@yahoo.com, liviab@gmail.com  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 07.08.1981 
  

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

  Psihoterapeut sistemic de familie si cuplu 
  Trainer 
  Resurse Umane 

  

  

Experienţa profesională                                                                                                                                                    
 

Perioada martie 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil grup ţintă, Consilier ocupare 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
   Expert pe termen lung în echipa de implementare a proiectelor ”Șanse de ocupare prin calificare - ȘOC” 
şi ”Centre Regionale pentru Egalitatea şi Dezvoltarea Femeilor - CRED” 

 recrutarea şi selectarea beneficiarilor 
 informare, consiliere şi orientare în carieră a beneficiarilor 
 selecție pentru participarea la programe de formare profesională 
 organizarea activităţii de testare psihoaptitudinală 
 mediere pe piaţa muncii 

Numele şi adresa angajatorului SC Blue Consulting SRL, Iaşi 

  

Perioada noiembrie 2011 – februarie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Consilier centru fix regiunea NE                                      

Activităţi şi responsabilităţi principale Expert pe termen lung în echipa de implementare a proiectului “Piața muncii: oportunități pentru viitor 
prin șanse egale pentru femei”, AJOFM Iași 

 informare, consiliere şi orientare în carieră a femeilor 
 selecție pentru participarea la programe de formare profesională 
 mediere pe piaţa muncii 

Numele şi adresa angajatorului INDECO Iaşi 

  

Perioada ianuarie 2011 – februarie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog /  Coordonator centru Piatra Neamț 

Activităţi şi responsabilităţi principale Expert pe termen lung în echipa de implementare a proiectului “Servicii integrate pentru creşterea 
gradului de ocupare în rândul şomerilor, a persoanelor inactive şi a celor care au părăsit timpuriu 
şcoala” 

 recrutarea şi selectarea beneficiarilor 
 informare, consiliere şi orientare în carieră 
 mediere pe piaţa muncii 

Numele şi adresa angajatorului    FEG (Fundaţia Ecologică Green), Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de cultură, ştiinţă şi învăţământ (grădiniţă, şcoală primară, şcoală postliceală, Centru de 
calificare, recalificare şi plasare a forţei de muncă, Centru ECDL) 

  

mailto:liviacatalina@yahoo.com
mailto:liviab@gmail.com
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Perioada 

 
septembrie 2007 – decembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Specialist Resurse Umane 

Activităţi şi responsabilităţi principale  selecţie şi recrutare de personal (funcţii de middle-management, consilieri vânzări, personal 
administrativ şi direct productivi) 

 integrarea noilor angajaţi (discuţii de integrare, raport anual) 
 evaluarea personalului (evaluarea performanţelor şi a cunoştinţelor) 
 motivarea personalului (Analiza climatului organizaţional şi a satisfacţiei profesionale) 
 formare profesională, susţinerea de traininguri (Motivarea angajaţilor, Leadership, Evaluarea 

Anuală Individuală, Rezolvarea conflictelor, Team-building, Managementul timpului, 
Organizarea şedinţelor, Amabilitatea faţă de clienţi, Comunicarea şi relaţiile cu clienţii, Vânzări 
Servicii, Tratarea reclamaţiilor), cu personalul de pe departamentele Vânzări şi Service (Şefi 
atelier, Şefi producţie, Consilieri Clienţi Service); 

 responsabil management integrat calitate-mediu, auditor intern (ISO 9001:2008; 14001:2005) 

Numele şi adresa angajatorului SC Caremil Impex SRL – dealer Dacia, Nissan şi Renault, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comercializare de autoturisme uşoare şi Service auto 

  

Perioada    februarie 2007 – septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Referent Resurse Umane 

Activităţi şi responsabilităţi principale  selecţie şi recrutare de personal 
 administrarea personalului 

Numele şi adresa angajatorului SC Kaufland SCS România, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Supermarket 

  

Perioada aprilie 2006 – ianuarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea chestionarului de evaluare şi motivare a personalului Inventarul Stilurilor de Lucru, pornind 
de la Metaprogramele din NLP 

Numele şi adresa angajatorului Activitate independentă, lucru în echipă 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcţie de instrumente psihologice 

  

Perioada    septembrie 2004 – ianuarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog Resurse Umane 

Activităţi şi responsabilităţi principale  MRU: recrutare şi selecţie de personal (programatori), evaluarea psihologică, motivarea 
personalului, consiliere psihologică, redactarea fişelor de post, dosare de personal, protecţia 
muncii, documente de ordine interioară 

 redactare de conţinut din domeniul psihologic sau al sănătăţii  pentru site-uri şi adaptarea 
aplicaţiilor la utilizatori 

Numele şi adresa angajatorului SC Axiologic Research SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate IT, software 

  

Perioada martie 2002 – august 2006 

Funcţia sau postul ocupat Voluntar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consiliere individuală, de grup şi educaţională (Rezolvarea conflictelor, Comunicarea, Orientare şcolară 
şi profesională, Educaţie sexuală), Liceul "Garabet Ibrăileanu" şi Liceul CFR 

Numele şi adresa angajatorului Alternative Sociale, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG 
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Educaţie şi formare  

  

Perioada martie 2008 – octombrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Formare și supervizare în psihoterapie  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihoterapie sistemică de cuplu si familie 
Psihoterapeut cu drept de liberă practică (2011) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

APFC Iaşi 
Formatori Adina Karner-Huțuleac, Diana Ciubotariu, Marcel Nedelcu 

  

Perioada octombrie 2004 – ianuarie 2006 

Calificarea / diploma obţinută    Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiză şi intervenţie în grupuri şi organizaţii 
Lucrarea de disertaţie - “Factori de succes în carieră în middle-management”, coord. prof. dr. Ticu 
Constantin 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii  "Al.I.Cuza" Iaşi 

  

Perioada octombrie 2004 – iunie 2006 

Calificarea / diploma obţinută    Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Intrevenţie psihosocială şi psihoterapie  
Lucrarea de disertaţie - “Efectele psihologice ale trainingurilor asupra adolescenţilor”, coord. prof. dr. 
Cornel Havârneanu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii  "Al.I.Cuza" Iaşi 

  

Perioada octombrie 2000 – iunie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare, Psihologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Secţia Psihologie (şefă de promoţie) 
Lucrarea de licență - “Stigmatizarea consumatorilor de droguri”, coord. asist. drd. Radu Robotă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii  "Al.I.Cuza" Iaşi 

 Cursuri şi formări în 
Psihoterapie, Consiliere şi 

Evaluare psihologică  

  

 

 Psihoterapie corporala bazata pe Mindfulnss, prof. Univ. Dr. Amara Eckert, Darmstadt, 
Germania ( noiembrie 2014) 

 Constelații familiale, psihoterapeut Ion Bucur (septembrie 2013) 
 Dezvoltare personală în Socio-psiho-somatoanaliză, traineri Magda Luchian, Carmen Lovinescu 

şi Doina Budeanu (martie 2006 – decembrie 2007) 
 Tehnica aplicării testului Rorschach (sistemul comprehensiv) şi Tehnica aplicării testului Szondi, 

Centrul Român de Intervenţie Socială şi Psihoterapeutică, trainer Nicolaie Dumitraşcu, membru 
al International Rorschach Society (noiembrie 2002 - martie 2004) 

 Tehnici de consiliere a copilului şi familiei - abordarea sistemică, trainer psiholog Cristian 
Petrescu (decembrie 2002) 

 Training de consiliere şcolară Un prieten pentru copii, adolescenţi şi ... nu numai, traineri 
Luciana Frumos şi Adela Serea, ONG Alternative Sociale (octombrie 2002) 

 Dezvoltare personală experienţială, SPER, traineri Iolanda Mitrofan şi Vasile Mihăescu 
(decembrie 2001) 

 Analiză Tranzacţională TA 101, trainer Martin Bertok (aprilie 2001) 
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Cursuri şi formări în Terapii 
complementare 

 Șamanism, curs pentru terapeuți, Vernon Foster (noiembrie 2014) 
 Masaj - modulul I și II , acreditat CNFPA, lector dr. Valy Ilieş (noiembrie 2012 – iunie 2013) 
 Managementul vederii, lector Ioan Haiduc (ianuarie 2013) 
 Tehnician nutriţionist, acreditat CNFPA, ANATECOR (mai 2012 – februarie 2013) 
 Masaj abdominal Chi Nei Tsang, Nivelele I – IV, Original Feeling Touch, Andrew Fretwell 

(septembrie 2011 – septembrie 2013) 

 Cursuri şi workshop-uri de Tai Chi (Cezar Culda, Claude Defoe Kamga, Valy Ilieş), Qi Gong-ul 
Iluminării (Andrew Fretwell, Irinel Bercea), Qilingong (Monica Onea) (2011 – 2014) 

 Reiki Usui, nivelele I – III (Magda Axinte) (2012 – 2013) 
 Meditaţie activă Osho (Cristian Veet, Irinel Bercea) (2011 – 2012) 

Cursuri Managementul     
Resurselor Umane 

 Formator, acreditat CNFPA, Univ. Al. I. Cuza Iaşi, formatori Adina Karner şi Andreea Muraru 
(februarie - martie 2013) 

 Manager de proiect, acreditat CNFPA, SIVECO (iunie 2012) 
 Manager Resurse Umane, CREA Iaşi, organizator AOA Iaşi (aprilie 2010) 
 Training of Trainers, acreditat CNFPA, Humans, trainer Stoica Felicia şi Nicuşan Ioana (martie 

–  aprilie 2009) 
 MRU (Recrutare, Evaluarea competenţelor, Evaluarea Individuală Anuală), organizat de Dacia 

(februarie – noiembrie 2009)  
 Formare în MRU, FEEA, proiectul finanţat de Phare ''Oamenii fac diferenţa'' (Managementul 

resurselor umane, Comportament organizaţional, Leadership, Managementul recompenselor, 
Etica relaţiilor de muncă şi comunicare, Managementul proiectelor în dezvoltarea resurselor 
umane, IT pentru MRU) (august 2006 – martie 2007) 

 Sănătate şi securitate în muncă, la ITM Iaşi, prin Centrul de Formare şi Perfecţionare 
Profesională Botoşani (iulie 2006) 

 Managementul Resurselor Umane, CRFN (iunie 2006) 
 Legislaţia muncii - Relaţiile de muncă, la ITM Iaşi, prin Centrul de Formare şi Perfecţionare 

Profesională Botoşani (noiembrie – decembrie 2005) 
 Managementul carierei, Centrul de informare profesională, orientare în carieră şi plasament, 

Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi (octombrie – noiembrie 2005) 
 Curs Manager Calitate şi Auditor Intern în domeniul calităţii, acreditat CNFPA, organizator DAL 

Consulting, Iaşi, lector Anca Goron (iunie – iulie 2010) 

       Publicaţii, redactare de 
articole şi proiecte  

 

 “Managers Attitude toward Management Courses” în “Conflict, Change and Organisational 
Health”, Ana Stoica-Constantin şi Ticu Constantin (coord.), Edit. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi (2009) 

 “Integration of the Multinational Subsidiaries in the Romanian Social-Economic Environment” în 
“Psihologie şi societate: Noutăţi în psihologia aplicată”, Aurel Stan (coord.), Edit. Performantica, 
Iaşi (2008) 

 participare la proiectul finanţat Phare HOLON cu lucrările “Reacţia managerilor faţă de cursurile 
de formare” şi “Integrarea filialelor de multinaţionale (supermarket-uri) în mediul socio-
economico-cultural românesc”, colaborare cu prof. dr. Ana Stoica Constantin, prof. dr. Ticu 
Constantin și prof. dr. Mihai Dinu Gheorghiu, Univ. Al. I. Cuza, Iaşi (ianuarie – martie 2008 ) 

 
Limba maternă 

 
Limba română 

Limbi străine cunoscute   

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   Avansat  Mediu  Mediu  Mediu  Mediu 

Limba franceză   Începător  Începător  Începător  Începător  Începător 

  

Competenţe şi abilităţi sociale    Sociabilitate, răbdare în lucrul cu oamenii, empatie, comunicare interpersonală, spirit de echipă 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Capacitate de organizare, perseverenţă, respectarea termenelor, atenție la detalii, seriozitate     

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), SPSS 10.0, Internet 

Informații suplimentare   Membru JCI Iași, Vicepreședinte HR 2014 

 


