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  CURICULLUM  VITAE 

 

                                                                                                                                           

 

  
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Vlăduţ Cătălin 
Adresă 4, Aleea Cocorilor, 240215, Râmnicu Vâlcea, România 

Telefon 0745752554   

E-mail saishin.karatedo@gmail.com 
catalinvladut@saishin.ro 

Naţionalitate română 

Data nasterii 20.10.1968 
  

  
  

  

 

               Experienţa profesională 
 

  

Perioada 1998 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Presedinte club, membru fondator, antrenor   

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea nemijlocita a clubului SAISHIN   

Numele şi adresa angajatorului CLUBUL SAISHIN KARATE DO – RM. VALCEA 

Zona de activitate Ramnicu Valcea, Dragasani, Horezu, Calimanesti, Govora, Slatina, Scornicesti  
  

                                                    Perioda 1995 – 1998   

                        Funcţia sau postul ocupat Antrenor  

       Activităti şi responsabilităţi principale elaborarea macrociclurilor anuale şi a microciclurilor săptamânale, relaţia cu Federaţia şi mass- 
media, selecţie , specializare instructori , elaborare proiecte, 

               Numele şi adresa angajatorului CLUBUL LOVISTEA  - RM. VALCEA 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ramnicu Valcea , Govora   

                                                  Perioada  1993 – 1995  

                        Funcţia sau postul ocupat Instructor Karate   

       Activitaţi şi responsabilităţi principale  elaborarea macrociclurilor anuale şi a microciclurilor săptamânale, relaţia cu Federaţia şi mass- 
media, selecţie , specializare antrenori, elaborare proiecte,  

               Numele şi adresa angajatorului CLUBUL  TAO  – RM. VÂLCEA  

                                Zona de activitate Râmnicu Vâlcea  
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Educaţie şi formare 
 

 

Perioada 2010 

Calificare / diploma obtinuta Examen antrenor categoria I  / specializarea Karate 

Numele si tipul institutiei de invatamant Scoala Nationala de Antrenori – Bucuresti  

 
Perioada 

 
  2008 

Calificarea / diploma obţinută Inspector Resurse Umane / diploma curs 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul resurselor umane, Salarizare, Legislaţie, Psihologie,  
- O mai bună înţelegere a relaţiei manager – angajat, dorinţa de dezvoltare a relaţiilor umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorul de formare 

Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea 

Perioada 2004 

Calificare / diploma obtinuta Examen antrenor categoria a II –a  / Specializarea Karate  

Numele si tipul institutiei de invatamant Scoala Nationala de Antrenori – Bucuresti  

Perioada 1997 - 2002 

Calificare / diploma obţinută Management şi marketing în afaceri  / diplomă licenţă 

Disciplinele principale studiate/ 
          competenţe profesionale dobândite 

Managementul firmei, Marketing, Economia comerţului, Statistica, Macroeconomie, Negocierea 
- dorinta de învăţare şi perfecţionare continuă – studiu permanent al presei economice 

Numele şi tipul instituţiei de invăţământ 
                              / furnizorul de formare 

Universitatea Constantin Brâncoveanu  

Perioada 1995 - 1997 

Calificare / diploma obţinută Antrenor Karate / diplomă de absolvire scoală postliceală  

Disciplinele principale studiate/ 
         competenţe profesionale dobândite 

Teoria si metodica antrenamentului, Psihologie Sportivă, Dezvoltarea calităţior motrice, Anatomie,  
Fiziologie, Management  şi marketing în sport, Nutriţie,  

Numele şi tipul instituţiei de invăţământ 
                              / furnizorul de formare 

Scoala Naţională de Antrenori – Bucureşti  

Perioada  1993 - 1995 

Calificare / diploma obtinuta  Instructor Karate  

Disciplinele principale studiate  Metodica si teoria antrenamentului, Anatomia, Biomecanica 

Numele si tipul institutiei de invatamant 
                            / furnizorul de formare  

Federatia Romana de Arte Martiale  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă română 
  

                     Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Conversatie Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza    bine  bine  bine  satisfacator  satisfacator 

Engleza    satisfacator  satisfacator  satisfacator  satisfacator  slab 
  

  

                 Competenţe şi aptitudini                           
organizatorice 

ordonat, capacitate de sinteză şi putere de decizie, spirit combativ,  rezistenţă la stres. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

  Nivel avansat : word, excell, power point   
  Nivel mediu: corel draw, photoshop, acces 
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Permis de conducere Categoria B  

 

Realizări / excelenţe profesionale 

                                     personale   

    
 
   1975 – 1977 practicant de inot la Clubul Sortiv Soimii Sibiu 
   1992 – locul III – Campionatul national WKF – zonal  
   1994 – locul II – Campionatul national WKF – zonal  
   1995 – locul I – Cupa Amical Karate 
   1996 – obtinerea gradului 1 Dan   
   1997 – locul III – C.N. Karate Shito Ryu – kumite   
   1998 – locul III – C.N. karate Shito Ryu – kumite  
   1998 – membru fondator al Federatiei Romane de Karate Modern  
   1999 – obtinerea gradului 2 Dan  
   2001 – locul III – C.N. Karate Shito Ryu – Kata 
   2001 – obtinerea gradului 3 Dan  
   2002 – membru fondator si vicepresedinte al Asociatiei Judetene de Karate  - Valcea  
   2002 – locul I – C.N. Karate Shito Ryu – kumite  
   2002 – locul III – C.N. Karate WKF – kumite 
   2003 – locul II – C.N. Karate Shito Ryu – kata  
   2004 – obtinerea gradului 4 Dan  
   2008 – elaborarea unei indrumar metodic  despre karate si metodica antrenamentului in karate 
                intitulata ,,Brief Karate’’ distribuita in 11 exemplare in cadrul Clubului Saishin 
   2009 – traducerea in limba romana a noului regulament WKF  
   2010 – obtinerea calificarii : Antrenor categoria I – Scoala Nationala de Antrenori  
   2012 – obtinerea gradului 5 Dan  
   2019 – obtinerea gradului 6 Dan 

 
 

 

 

Realizări / excelenţe profesionale 
In cadrul Clubului Saishin  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   Realizari / excelente profesionale 
                                 in cadrul F.R.K. 
 
 

 

 

 

 
- 1999 – primul site al unui club de karate din cadrul Federatiei Romane de Karate  
- clasarea a trei sportivi in anul 2003 in primii zece sportivi ai judetului Valcea 
- clasarea in anul 2004 a unui sportiv in primii zece sportivi ai judetului Valcea  
-  promovarea unui numar de 5 antrenori si 4 instructori 
- clasarea in anul 2008 a unui sportiv in primii zece sportivi ai judetului Valcea 
- editia a XI a ,,Cupei Saishin’’ din anul 2010, record in cadrul F.R.K. – 458 de sportivi participanti  
- clasarea Clubului Saishin in anul 2010 pe locul opt in cadrul F.R.K. conform datelor publicate de 
   Ministerul Tineretului si Sportului 
- 2013 – inființarea secției de natație in cadrul clubului Saishin   
- editia a XX a,,Cupei Saishin’’ din anul 2019 – 436  participanti 
- promovarea la nivelul de centura neagra a unui numar de de 62 de practicanti din care 27 sunt activi 

  -  
 
 
 
 

  - 1997 – membru fondator al Federatiei Romane de Karate 
  -  2003 – Vicepresedinte Asociatia Judeteana de Karate Valcea 

- 2013 – Presedintele Comisiei Centrale de Competitii din cadrul Federatiei Romane de Karate 
- 2014 – Presedintele Comisiei de Competitii si membru in Comitetul Director al F.R. Karate 
- 2015 – Vicepresedinte Comisia Nationala de Karate Shito Ryu – F.R. Karate  
- 2016 – implementarea sistemului competitional Sport Data in cadrul Federatiei Romane de Karate 
- 2017 – membru in Comisia de Organizare a Campionatului Mondial de Goju Ryu – Bucuresti  
- 2018 – membru in Comisia de Organizare a Campionatului European de Karate ESKU – Buzau  
- 2019 – Presedinte Asociatia Judeteana de Karate – Vâlcea  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 


