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Curriculum vitae 

 

 

Informatii personale 
 
Nume/ Prenume BALTARU  PAVEL 
Adresa (e) nr.18, str. Zaharia Stancu , 400 000, Cluj-Napoca, judeţul 

Cluj, ROMÂNIA; 
Telefon (oane) 0745012940; 0726368907. 
Fax (uri) 0364/115681 
E-mail(uri) pavelbaltaru@yahoo.com 
Nationalitate (tati) Romana 
Cetatenie (i) Romana 
Data nasterii 04.08.1966 
Sex Masculin 

 
 

Experienta profesionala 
 
Perioada  2014 - prezent 
Functia sau postul ocupat Prim adjunct al inspectorului sef ; grad militar - colonel 
Activitati si responsabilitati 
principale 

Coordonarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie şi 
intervenţia în situaţii de urgenţă ; 
Consiliere subalternilor privind diferite situatii 
Organizarea si sustinerea de sesiuni de informare  privind 
pregatirea personalului, pregătirea pentru intervenţie, 
starea de operativitate a subunităţilor de intervenţie; 

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu ” al 
Judeţului Cluj 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Coordonare 

 
Perioada  2011 – 2014 
Functia sau postul ocupat Sef serviciu protecţie, pregatire si educatie preventiva a 

populatiei ; grad militar - colonel 
Activitati si responsabilitati 
principale 

Coordonarea activităţilor de prevenire pe linie de protecţie 
civilă 
Consiliere subalternilor privind diferite situatii 
Gestionarea activitatilor din cadrul serviciului 
Organizarea si sustinerea de sesiuni de informare  privind 
pregatirea populatiei si informarea preventiva a acesteia;  

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu ” al 
Judeţului Cluj 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Coordonare 

 
Perioada  2006 – 2011 
Functia sau postul ocupat Sef serviciu protecţie civilă ; grad militar - colonel 
Activitati si responsabilitati 
principale 

Coordonarea activităţilor de prevenire pe linie de protecţie 
civilă 
Consiliere subalternilor privind diferite situatii 
Gestiunea activitatilor din cadrul serviciului 
Organizarea si sustinerea de sesiuni de informare  privind 
protectia civila 
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Numele si adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu ” al 

Judeţului Cluj 
Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Coordonare 

 
Perioada  2005 – 2006 
Functia sau postul ocupat Ofiţer specialist NBC; grad militar - locotenent colonel 
Activitati si responsabilitati 
principale 

Controlul activităţilor operatorilor economici care deţin 
substanţe periculoase. 

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu ” al 
Judeţului Cluj 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Coordonare, protecţia civilă 

 
 
Perioada 2000 – 2004 
Functia sau postul ocupat Gradul militar: maior 
Activitati si responsabilitati 
principale 

Ofiţer cu protecţia populaţiei prin adăpostire şi asanarea 
teritoriului de muniţia neexplodată 

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul de Protecţie Civilă Judeţean, Cluj 
Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Pirotehnic şi adăpostire 

 
Perioada 1999 – 2000 
Functia sau postul ocupat Ofiţer 3 cu operaţiile Gradul militar: căpitan 
Activitati si responsabilitati 
principale 

Planificare activităţi de intervenţie în situaţii de protecţie 
civilă. 

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul de Protecţie Civilă al Municipiului Bucureşti, 
sectorul 4. 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Protectie civila 

Perioada 1999 – 1996 
Functia sau postul ocupat Comandant companie interventie; Gradul militar: căpitan 
Activitati si responsabilitati 
principale 

Coordonare şi conducere activităţi de pregătire şi 
intervenţie. 

Numele si adresa angajatorului Unitatea militară, 01904 Bucureşti . Comandant companie 
pază şi intervenţie aeroport, la aeroportul Băneasa. 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

armata 

  
Perioada 1996 – 1991 
Functia sau postul ocupat Gradul militar: locotenent major; căpitan din 1995. 
Activitati si responsabilitati 
principale 

Conducerea activităţilor de pregătire şi intervenţie a 
plutonului.Controlul serviciului de gardă. 

Numele si adresa angajatorului Unitatea militară, 01904 Bucureşti . Comandant pluton pază 
şi intervenţie aeroport, la aeroportul Băneasa. 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

armata 

 
Perioada 1991 – 1990 
Functia sau postul ocupat Gradul militar: locotenent 
Activitati si responsabilitati 
principale 

Coordonare şi repartiţie autovehicule pentru asigurarea 
nevoilor de transport şi aprovizionare ale statului major. 

Numele si adresa angajatorului Unitatea militară, 01315 Bucureşti . Comandant pluton 
aprovizionare şi transport la Divizia 1 Mecanizată „Tudor 
Vladimirescu ”. 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Armata 
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Perioada 1990 -1987 
Functia sau postul ocupat Gradul militar: locotenent 
Activitati si responsabilitati 
principale 

Conducerea activităţilor de instrucţie şi pregătire a 
plutonului. 

Numele si adresa angajatorului Unitatea militară 01305 Bucureşti. Comandant pluton 
infanterie. 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 
 
 
 

Armata 

 
ALTE FUNCŢII ÎNDEPLINITE : 

 
- din septembrie 2008 până în septembrie 2011, lector la firma S.C.Alexia consulting 

s.r.l, cu contract civil, susţin cursul de perfecţionare a inspectorilor de protecţie civilă. 
- din noiembrie 2009, până în 2010, detaşat periodic, lector la Centrul Iniţiere şi 

Formare Continuă a cadrelor  Ministerului Administraţiei şi Internelor, Orăştie.  
 

Educatie si formare profesionala 
 
Perioada 2005 – 2006   
Calificarea / diploma obtinuta Master 
Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobandite 

Sanatate comunitara, igiena industriala si 
managementul relatiilor internationale; 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant/ Furnizorului de 
formare 

Universitatea Babes Bolyai , Facultatea de istorie 

Nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

Master 
 

 
Perioada 2004 – 2005 
Calificarea / diploma obtinuta Master 
Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobandite 

Fenomene geoclimatice de risc si riscuri asociate. 
 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant/ Furnizorului de 
formare 

Facultatea de geografie, UBB Cluj 

Nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

Master 

 
 
Perioada 2002 – 2004 
Calificarea / diploma obtinuta Licenta 
Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobandite 

Specializarea Conducere Interarme – Trupe de uscat 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant/ Furnizorului de 
formare 

Universitatea Nationala de Aparare , Facultatea de 
Comanda si Stat Major 

Nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

Licenta 

 
Perioada 1996 – 2000 
Calificarea / diploma obtinuta Licenta 
Disciplinele principale studiate/ 
competente profesionale dobandite 

Specializarea Psihosociologie 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant/ Furnizorului de 
formare 

Universitatea Hyperion Bucuresti, Facultatea de Psihologie- 
Sociologie si Stiinte Politice 

Nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

Licenta 
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Cursuri de specializare 
 
1989 – Curs de comandanti companie infanterie, cu durata 6 luni, la Centrul de instructie al 

Infanteriei si Tancurilor , Fagaras cu certificat de absolvire; 
1991 – curs de specializare ofiţer cu pregătirea fizică, la Academia de Educaţie Fizică şi Sport, 

Bucureşti; 
1999 – curs de ofiter de cariera de stat major de protectie civila, 6 luni la Scoala de Aplicatie de 

Protectie Civila Ciolpani, judetul Prahova cu certificat de absolvire; 
2006 – Curs de specializare,in Managementul dezastrelor, in localitatea Pula, Croatia, organizat 

de Pactul de Stabilitate, pentru Europa de sud – est, cu certificat de absolvire; 
2005 – 2006 – program de specializare: Rezolvare de probleme (consiliere psiho -sociala), 
            organizat de Casa Municipala de Cultura Cluj – Napoca, atestat de CNFPA, cu certificat 
           de absolvire. 
2007 – Curs de specializare in Managementul situatiilor de urgenta, la Centrul National de 

Pregatire si Perfectionare pentru Managementul Situatiilor de Urgenta, Ciolpani, judetul 
Prahova, cu certificat de absolvire. 

2012 – curs de perfecţionare limba rusă, organizat de Institutul de Studii pentru Ordine Publică, 
Bucureşti. 

2012 – curs manager de proiect. 
 

 
Aptitudini si competente personale  
 
Limba (i) materna (e) Romana 
Limba (i) straina (e) cunoscuta (e) Engleza, Franceza 
Nivel 
European 
(*) 

Intelegere Vorbire Scris 
Ascultare Citire Participare la 

conversatii 
Discurs oral Exprimare 

scrisa 
Franceza A2 mediu A2 mediu A2 mediu A2 mediu A2 mediu 

 
 
Competente si abilitati sociale     
                        

Aptitudini de comunicare, coordonare 
si mobilizare a grupurilor umane mici, de 
intelegere si lucru diferentiat (in functie de 
capacitati) cu persoanele cu care lucrez, 
dobandite in timp, pe parcursul desfasurarii 
activitatilor profesionale. 

Dobandite din scoala si dezvoltate pe 
parcursul carierei 

 

Competente si abilitati artistice    
 
 
In domeniul artistic, aptitudinile se rezuma la 
posibilitatea intelegerii si interpretarii textelor 
literare si a aprecierii picturilor si desenelor.Am 
anumite aptitudini de interpretare vocala, 
dobandite in liceu. 

 

Dobandite din scoala si dezvoltate pe 
parcursul carierei 

 
Competente si aptitudini organizatorice        
    

• Spirit organizatoric 

• Coordonez activitatea subalternilor mei 

• Spirit de leader  

Dobandite din scoala si dezvoltate pe 
parcursul carierei 
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Competente si aptitudini utilizare calculator      
  

• Utilizator MS Office  

• Navigare Internet 

Dobandite din scoala si dezvoltate pe 
parcursul carierei 

 

Permis de conducere 
DA  
- categoriile B + E; C + E; D1+ E. 

 

 
 
 
Cluj Napoca      Semnatura 
Data : 05.01.2021 


