
  
 

  

 

Curriculum vitae  
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Informaţii personale  

Nume / Prenume Ghicajanu, Mihaela 

Adresă 97, 1 DECEMBRIE 1918, 332019, PETROŞANI, 

Hunedoara, ROMÂNIA 

Telefon 0722781313   

E-mail(uri) ghicajanumihaela@yahoo.com 

Naţionalitate Româna 

Data naşterii 29 septembrie 1971, Comăneşti, Jud. Bacău 

Sex F 

Perioada Prezent Decembrie 2016-2004 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare curs şi seminar la specializările din cadrul 
Facultăţii de Mine şi Facultăţii de Ştiinţe la o serie de 
discipline:Management, Managementul afacerilor, Economia 
Întreprinderii, Comunicare Managerială şi Negociere în 
Managementul Proiectelor, Control managerial, Reproiectarea 
managerială a afacerilor, Analiza diagnostic, etc. 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 
 

Perioada 2004-2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare curs şi seminar la specializările din cadrul 
Facultăţii şi Mine şi Facultăţii de Ştiinţe la o serie de 
discipline:Management, Proiecte Economice, Managementul 
afacerilor, Economia Întreprinderii, Comunicare Managerială şi 
Negociere în Managementul Proiectelor 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 
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Perioada 2002-1996 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare seminar şi lucrări de laborator la 
specializările din cadrul Facultăţii de Mine şi Facultăţii de Ştiinţe 
la disciplinele de: management, proiecte economice, informatica 
managerială, modelarea şi simularea proceselor de producţie , 
managementul producţiei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Educaţie şi formare  

Perioada Noiembrie 2015 - Octombrie 2013  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă DOCTOR 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Specializarea: Management, Domeniul fundamental:  Ştiinţe 
Economice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea „Valahia” din Târgovişte 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Operator procesare text şi imagine 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Procesarea textelor şi desenelor, Asigurarea securităţii datelor, 
prelucrarea imaginilor, competenţe informatice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

organizat de S.C. Memory S.R.L 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Formator de formatori 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea profesională a formatorului de formatori, stimularea 
comunicării implicative şi a muncii în echipă, asigurarea de 
servicii de consiliere, organizarea şi monitorizarea sesiunilor de 
formare, prospectarea pieţei şi promovarea programelor de 
formare, conceperea propriei activităţi de formare ca formator 
de formatori, proiectarea şi elaborarea cursurilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. Profi Serv Group S.R.L. Deva 

Perioada 2007-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă DOCTOR 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea  Inginerie industrială, Domeniul: Ştiinţe 
inginereşti 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursuri de perfecţionare postuniversitară 
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Perioada Ian. –mai 2005 

Calificarea / diploma obţinută Trainer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul Proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursuri de perfecţionare postuniversitară 

Perioada  Mai 2004 

Calificarea / diploma obţinută Trainer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Agenţiei Naţionale de Dezvoltare şi Implementare a 
Programelor de Reconstrucţie Minieră Regională 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursuri de perfecţionare postuniversitară 

Perioada 2004-2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă MASTER în Ştiinţe Economice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Managementul Ospitalităţii  şi Turismului  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursuri de perfecţionare postuniversitară 

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Pregătirea Personalului Didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodica predării, comunicare educaţională, practică didactică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursuri de perfecţionare postuniversitară 

Perioada 1996-1991 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă Economist – licenţiat în economie, specializarea 
Management în industrie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, Microeconomie, Managementul producţiei, 
Management Strategic,Evaluarea întreprinderii, Contabilitate, 
Informatica, Economie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 
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Perioada 1990-1986 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie, Contabilitate, Merceologie, Chimie, Biologie, 
Matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Economic şi de Drept Administrativ, profilul 
Economic pentru Comerţ din Bacău. Jud.Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 

Limba maternă Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba Engleză  B1 B1 A2 A2 A2 

Limba rusă  A1 A1 A1 A1 A1 

Limba franceză  A2 A2 A1 A1 A1 

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea de a lucra într-o echipă, de a asculta, de 
comunicare, de a interacţiona şi de a înţelege oamenii  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a planifica, organiza, coordonare, evaluare şi 
control 

Competenţe şi aptitudini tehnice Având pregătire profesională de economist şi profesia de cadru 
didactic chiar de la absolvirea cursurilor universitare, aptitudinile 
tehnice sunt cele legate în special de orele de practică didactică 
şi laborator. Iar în calitate de evaluator imobiliar competenţe 
tehnice rezultate din această calificare 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizez calculatorul din 1996 când predam ore la disciplina 
Informatica managerială, în prezent operez în programele 
Microsoft Office şi alte programe IT 

Competenţe şi aptitudini artistice Calităţi artistice, prin confecţionarea unor obiecte decorative sau 
articole de îmbrăcăminte 

Alte competenţe şi aptitudini Expert evaluator imobiliar din 2005 -2010 

Permis(e) de conducere Din 1998 Categoria B 

Informaţii suplimentare Autorul a patru manuale didactice:Proiecte economice,  
Managementul Afacerilor, Control Managerial, Management – 
lucrări practice, precum şi un număr de 51 de lucrări publicate 
în cadrul unor manifestări ştiinţifice şi  reviste de specialitate, 
Conferinţe Internaţionale şi Naţionale 
Căsătorită, 2 copii 

 
 
 

Data 
20.10.2016 

 

Semnătura 
Lector univ. dr. ec. Mihaela Ghicajanu 
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