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INFORMAŢII 
PERSONALE 

 
GHERGHELESCU MIHAELA 

 

 

  

        

 mihaelagherghelescu@yahoo.fr  

 

 

Sexul feminin | Data naşterii 03.11.1957 Constanţa| Naţionalitatea română 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE:  
2013 – Atestat stagiul de formare „Predarea comunismului în România”, organizat de IICCMER, ISJ 
Neamţ; 
2012 -  Diplomă curs postuniversitar, specializarea Istorie Orală,   Facultatea de Istorie şi Filosofie din 
cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca şi Institutul de Istorie Orală – Cluj Napoca – media 10 la 
lucrarea de disertaţie;  
2012 – Atestat Stagiul de formare profesională Leonardo da Vinci „Formatori de formatori în educaţie-
FOREDU”, Nancy, Franţa; 
2012 – Atestat programul de formare continuă „Şcoala incluzivă”(11 credite transferabile);  
2012 -   Adeverinţă program de formare continuă INSAM (7 credite transferabile), MECTS; 
2010 – Atestat Seminarul de formare în domeniul predării Holocaustului organizat de Institutul Yad 
Vashem, Ierusalim; 
2010 – Atestat „Programul  de formare continuă  Instruire în societatea cunoaşterii” (25 credite 
transferabile), MECTS, CNFPIP; 
2010 – Atestat „Programul universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar” (30 credite transferabile), MECT, CNFPIP; 
2009 – 2010 – Atestat de formare  profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în 
regiunea NE – Intel_Teach; 

2001-2014 Profesor titular  pe catedra de istorie la Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi” Piatra Neamţ; 

2000-2001 Director al Liceului Pedagogic „Gheorghe Asachi” Piatra Neamţ; 

1991-2000 Director adjunct al Liceului Pedagogic „Gheorghe Asachi” Piatra Neamţ; 

1987-1990  Profesor titular pe catedra de istorie la Liceul Pedagogic „Gheorghe Asachi” Piatra Neamţ; 

▪ Responsabilităţi:  

▪  Responsabil al ariei curriculare „Om şi societate”;  

▪ Responsabil al Comisiei pentru organizarea practicii pedagogice; 

▪ Responsabil al Comisiei pentru parteneriate educaţionale;  

▪ Profesor coordonator al Clubului de Istorie „ProHistoria” al Colegiului Naţional „Gheorghe Asachi”;  

▪ Membru al Consiliului consultativ al disciplinei Istorie din cadrul ISJ Neamţ; 

▪ Membru al Comisiei judeţene de organizare a Olimpiadei de Istorie;  
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2009 – Atestat Seminarul de formare în domeniul predării Shoahului/Holocaustului organizat  de 
Institutul „Le Memorial de la Shoah”, Paris; 
2009 – Adeverinţă  Cursul de formare profesională (55 ore) în domeniul utilizării aplicaţiei de software 
educaţional AeL; 
2009  – Adeverinţă Cursul de formare « TinkQuest.com »; 
2009 – Adeverinţă stagiul de formare continuă “Învăţarea creativă”, MECI, CCD Neamţ;  
2008 – Atestat program de formare continuă „Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor 
didactice” (DeCeE) – 15 credite transferabile, MECT, CNFPIP; 
2008 – Certificat de absolvire formator în domeiul educaţiei adulţilor, Centrul „Zece Plus”, Bacău; 
2005-2007  Diplomă master, specializarea Comunicare şi relaţii publice, SNSPA Bucureşti, Facultatea de 
comunicare şi Relaţii Publice – media 10 la lucrarea de disertaţie;   
2003-2006 – Atestat de formare continuă „Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie democratică” (25 
credite transferabile), Centrul Educaţia 2000 +, Bucureşti;  
2005 – Adeverinţă Cursul de formare continuă “Educaţie pentru gândire creatoare”, MEC, CCD Neamţ; 
2003 – Adeverinţă  Cursul de educaţie antreprenorială organizat de C.C.D. Neamţ; 
2002 – 2003 – Adeverinţă Stagiul de formare continuă pentru profesorii metodişti (managementul ca 
proces, evaluarea ca proces) organizat de CCD Neamţ şi ISJ Neamţ; 
2000 – Certificat cursurile de formare pentru directorii de unităţi şcolare organizat de MEN; 
2000 – Adeverinţă Programul de abilitare curriculară organizat de M.E.N;  
1999 - Cursul de formatori judeţeni organizat de I.S.J. Neamţ şi C.C.D. Neamţ; 
1995 – Universitatea „A. I. Cuza”, Facultatea de Istorie-Filosofie – gradul didactic I (media 10); 
1990 -  Universitatea „A. I. Cuza”, Facultatea de Istorie-Filosofie – gradul didactic II (media 9,50); 
1983 – 1987 – Diplomă de licenţă, specializarea filosofie – istorie (şef de promoţie, media 10 la licenţă, 
media 9,87 a anilor de studiu – Diplomă de merit Seria F nr. 12); 
 
COMPETENŢE PERSONALE 
 

 
COMPETENŢE DE COMUNICARE:  

 Competenţe de comunicare bune, formate prin activitatea în echipă, prin participarea la stagii şi 
cursuri de formare, în calitate de cursant dar şi de formator;  

COMPETENŢE ORGANIZAŢIONALE / MANAGERIALE: 
 Experienţă în domeniul managementului clasei de elevi, al formării adulţilor, în domeniul 

evaluării, dobândită în context profesional, al participării la seminarii şi stagii de formare (la nivel 
naţional, internaţional); 

 Coordonarea la nivelul şcolii a unor proiecte precum: „Spring Day in Europe” (2003-2009), 
„Europa, casa noastră” (2010), „Împreună pentru o şcoală  tolerantă” (2010); 

 Coordonarea Clubului de Istorie ProHistoria din cadrul colegiului;  
 Participarea la proiectele Comenius Science, culture and economics. Together can they ensure 

Europe’s land and resources are managed effectively?(2012-2014), „A Teenager's Journal in 21st 
Century Europe”, proiect bilateral România-Turcia (2012-2014); 

 
COMPETENŢE DOBÂDITE LA LOCUL DE MUNCĂ:  

  

Limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză Foarte Bine Foarte bine Bine Foarte Bine Bine 
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 Proiectarea, organizarea, desfăşurarea activităţilor extracurriculare la nivelul colegiului şi 
la nivel judeţean;  

 Coordonarea, îndrumarea practicii pedagogice;  
 

COMPETENŢE INFORMATICE:  

 Utilizarea pachetului Microsoft Office (Word, Power Point);  
 Abilităţi în folosirea unor echipamente precum imprimanta, scanner, videoproiector; 
 

MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE:  Asociaţia Profesorilor de Istorie din 

România(A.P.I.R. CLIO), Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ, Asociaţia 

„Educatoarea” din judeţul Neamţ. 

ALTE COMPETENŢE:  

 psihologia; 
 îngrijirea plantelor; 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:  

Performanţe şcolare obţinute de elevii coordonaţi : psihologie, faza naţională- Ţepeş-Daraban 

Ioana (premiul III), Mihăilă Ana Maria (premiul III), Luca Greti (menţiune), Catrinoi Cristina 

(premiul I), Sofrone Crina (menţiune), Obreja Denisia (premiul II), Mălinici Roxana (menţiune), 

Văduva Iuliana (menţiune), Ungurianu Roxana (premiul II), Borş Brânduşa (premiul I); Concursul 

„Istoria mea – Eustory”: premiul II (ediţia 2000-2001), menţiune (ediţia 200-2001), menţiune (ediţia 

2003-2004); Gurlan Daniela, Butuc Andrei, Plăeşu Livioara, Păduraru Gabriel, Bostan Alexandru 

(diplome de merit în cadrul proiectului naţional „Ce înseamnă comunismul pentru mine?” , „Elev 

în comunism” organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi 

MECI, menţiuni la Sesiunea de referate şi comunicări ale elevilor (2008, 2009)- faza judeţeană 

(eleva Diana Săndulache,cl. IX F a prezentat lucrarea „Evreii – identitate şi emancipare”, mai 

2008; premiul special la concursul interjudeţean de creativitate software obţinut de eleva Adelina 

Apetrei cu proiectul „Criza economică 1929-1933”(martie 2009), premiul II la concursul WEB-

Historia (iunie 2009) cu proiectul „Cinematografia - industrie şi artă” prezentat de eleva Adelina 

Apetrei, cl. XI F; Ion Ilinca Elena, premiul III la “Istorie şi societate în dimensiune virtuală”, faza 

judeţeană (2010); premiul III la concursul „Cultură şi civilizaţie în dimensiune virtuală” obţinut de 

elevele Berariu Simona, Câmpeanu Magdalena  (2011); Gheoca Andrada, premiul III la concursul 

„Istorie şi societate în dimensiune virtuală” (faza judeţeană), 2011; premiul I la „Cultură şi 

civilizaţie în România” obţinut de elevele Berariu Simona, Câmpeanu Magdalena (faza judeţeană), 

2012; Dragomir Denisia, premiul II la olimpiada de istorie, faza judeţeană (2013); Dragomir 

Denisia, premiul III la olimpiada de istorie, faza judeţeană (2014), Hanganu Diana , menţiune la 

faza judeţeană a olimpiadei de istorie (2014). 

Lucrări elaborate şi / sau publicate : 

 Educaţie şi comunicare- revista „Ateneu”, 1/ 1991; 
 Şcoala Normală sub semnul schimbării - „Apostolul”, nr. 5-6  / 1999; 
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 Nevoia de formare-„Apostolul”, nr. 36  / 2002; 
 Liceul Pedagogic „Gh. Asachi” din Piatra Neamţ, o şcoală de mare tradiţie - „Apostolul”, 

nr. 42 / 2002; 
 Cultura organizaţională a şcolii în criză- „Tribuna învăţământului”, nr. 682 / 2003; 
 Olimpismul ca stare de spirit- „Apostolul”, nr. 48 / 2003; 
 În căutarea copilului şi a copilăriei- „Şcoala modernă”, nr. 1-2 / 2003; 
 Educaţie şi comunicare- Revista „Amfiteatru”, martie 2006; 
 Managementul comunicării în context educaţional- „Şcoala modernă”, nr. 2 / 2006; 
 Coordonate ale istoriei comunităţii evreieşti din Piatra-Neamţ (2006), prezentare la 

Simpozionul judeţean “Să ne amintim...Holocaustul”, ediţia VI, 1 oct. 2010;  
 Povestea unei şcoli centenare – articol în lucrarea “Incursiune în istoria învăţământului 

nemţean”, Editura  Cetatea Doamnei, Piatra Neamţ, oct. 2012; 
 Colegiul Naţional “Gheorghe Asachi” Piatra Neamţ, o şcoală centenară – Apostolul, nr. 

149, noiembrie 2012;  
 Cronica unui centenar aşteptat – Apostolul, nr. 150, decembrie 2012;  
 Un pedagog de renume, profesorul Ioan Drăgan – Apostolul, nr. 151, ianuarie 2013;  
 Anuarul Colegiului Naţional “Gheorghe Asachi”, nr. 1, noiembrie 2013 – coordonatorul 

Anuarului; studiul “Memoria şi identitatea unei şcoli centenare” (fragment din lucrarea de 
disertaţie) 

 Memoria şi identitatea unei şcoli centenare – Colegiul Naţional “Gheorghe Asachi” din 
Piatra Neamţ – carte apărută la Editura “Cetatea Doamnei”, Piatra Neamţ, noiembrie 
2013; 

 

MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE: Asociaţia Profesorilor de Istorie din 

România(A.P.I.R. CLIO), Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ, Asociaţia „Educatoarea” din 

judeţul Neamţ. 

 

PERMIS DE CONDUCERE: categoria B 




