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INFORMAŢII 

PERSONALE 
Natalia Mihăilescu  

  chiriac.natalia@gmail.com 

Sexul F  Data naşterii 25.06.1986 

  

 

 

 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE   

 

  STAGII ȘI  

CURSURI DE FORMARE 

 

2021-2022      expert local în cadrul proiectului „Promovarea învățământului profesional tehnic 

pentru o economie verde“, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a 

Septembrie 2020 - prezent 

 

2019 - prezent 

 

2020-prezent 

 

2011-2020 

 

Dr.,conf.univ. la Catedra de Istorie și Teoria educației 

 

Președinta Comitetului sindical al Universității de Stat ”B.P.Hasdeu” din 

Cahul 
 

Membru a Comisiei de etică în cadrul Universității de Stat ”B.P.Hasdeu” din Cahul 

 

lector universitar, Departamentul de Istorie și Teoria Educației, Universitatea de 

Stat ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 

30 ianuarie 2020 

 

 

2013-2017 

 

 

2010-2012 

 

 

2005-2009 

 
 

2002-2005 

 

2002    

Susținerea tezei de doctor cu tema Managementul eticii în instituția 

școlară 

 

doctorandă, specialitatea- Teoria generală a educaţiei, Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei, or. Chişinău. Republica Moldova 

 

master în Management educațional, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 

or. Chişinău. Republica Moldova 

 

absolventa Universităţii ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

specialitatea Limba și literatura engleză - franceză, Facultatea de Filologie şi 

Istorie, or. Cahul. 

 

absolventa Liceului Teoretic "D.Cantemir" or. Cantemir. 

 

absolventa Gimnaziului "Mihai Eminescu" or. Cantemir. 

 



  

 

Germaniei (GIZ) 

 

2021     participare și implicare în cadrul Atelierului de Planificare Operațională a 

mecanismelor de transfer a achizițiilor în domeniul educației interculturale la nivel 

universitar și comunitar  

 

  2021     participare la programului de formare pentru managerii universitari în domeniul 

planificării strategice din perspectiva EIC în cadrul proiectului "Promovarea și 

dezvoltarea Educației Interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice" 

 

          2021     participare în cadrul proiectului "Promovarea și dezvoltarea Educației Interculturale 

(EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice" 

 

2020     formator local în cadrul proiectului „Promovarea învățământului profesional tehnic 

pentru o economie verde“, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ) 

 

2019     curs de formare a cadrelor didactice în cadrul proiectului „Promovarea 

învățământului profesional tehnic pentru o economie verde“, implementat de 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) 

 

2019     cursuri de perfecționare ”Formarea de formatori în educația adulților” realizat în 

cadrul programului de formare profesională continuă a Centrului educațional PRO 

DIDACTICA 

 

2019 absolventă a programului de formare profesională ”Implementarea noilor politici 

educaționale în educație timpurie” 

 

2018     participare la workshop-ul ”Alternative educaționale – o provocare a educației               

contemporane” 

 

2018     curs de instruire cu tematica ”Prevenirea, asistența și combaterea violenței asupra 

persoanelor în etate” realizat în cadrul proiectului Realizarea drepturilor omului 

pentru persoanele în etate din Moldova, prin promovarea drepturilor femeilor în 

vârstă 

 

2017     cursuri de perfecționare în cadrul proiectului ”Promovarea înțelegerii comune a 

calității în educație” 

 

2017     participare la training-ul ”Adaptarea studenților la procesul de instruire 

universitară” 

 

2016     participare la Modulul de formare profesională ”Proiectarea curriculară 

universitară bazată pe formare de competențe” 

 

2014     cursuri de perfecționare în cadrul programului educațional ”Pas cu pas” 

 

2014     formator local în cadrul proiectului ”Un start bun în viață pentru copiii din mediul 

rural din Moldova” 
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COMPETENΤE 

PERSONALE          

 

Competența sociale  Abilităţi de comunicare scrisă şi orală şi interpersonală formate în carieră şi 

prin participarea la conferinţe de specialitate;   

  Disponibilitatea de colaborare cu colegii în scopul realizării atribuţiilor; 

  Capacitate de integrare în colectivul de muncă şi de a dezvolta relaţii 

armonioase cu colegii; 

  Prestanţă în relaţiile cu şefii şi cu colegii, comportament şi conduită etică 

în timpul şi în afara serviciului. 

 

 

INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   
  

Articole publicate Elaborarea și susținerea publică a următoarelor: 

 

Articole în reviste științifice: 

- în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei 

1. MIHĂILESCU, N. Aspecte manageriale ale eticii la nivel instituțional. În: Revista de 

Stiinţe Socioumane. Chișinău: UPS „I. Creangă”. 2019, nr.2 (42), pp. 87-94. ISSN 

1857-0119. (Categoria C). 

2. ANDRIȚCHI, V., MIHĂILESCU, N. Comportamentul etic – finalitate a 

managementului eticii la nivel organizațional. În: Revistă științifică ”Acta et 

commentationes. Științe ale educației”. 2019, nr. 2 (16), pp. 7-23. ISSN 1857-0623. E-

ISSN 2587-3636. (Categoria C). 
3. ANDRIȚCHI, V., MIHĂILESCU, N. Valori și principii ale managementului eticii în 

contextul dezvoltării culturii etice în instituția școlară. În: Univers Pedagogic. 2019, 

nr.3 (63), pp.101-107. ISBN 1811-5470. (Categoria C). 
4. MIHĂILESCU, N. Dimensiunea etică a competenței profesionale a cadrului didactic. 

Limba(i) maternă(e) Română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Engleză C2  C2              C1                C1  C2  

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: 

Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare   

 Comunicare eficientă în grup 

 Abilități deexprimare fluidă 

 Implicarea în activități de grup ca: brainstorming, mese rotunde, seminare 

etc. 

 

Competenţe informatice  

 

   Comunicare avansată în mediul online, o bună cunoaştere a instrumentelor 

Microsoft Office™, utilizarea învăţămîntului e-learning-platforma MOODLE 



  

 

În: Revista de Stiinţe Socioumane. Chișinău: UPS „I. Creangă”. 2017, nr.3 (37), pp. 43-

52. ISSN 1857-0119. (Categoria C) 

5. MIHĂILESCU, N. Valori teoretice ale managementului eticii. În: Univers Pedagogic. 

2016, nr.4 (52), pp.10-15. ISBN 1815-7041. (Categoria C). 

6. MIHĂILESCU N. Profesorul eficient - între posibilitate și realitate. În: Buletinul 

științific al Universității de Stat ”B.P.Hasdeu” din Cahul, nr.2 (14), 2021, ISSN 2345-

1866. 

 

- în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

7. N. Chiriac, I. Axentii, N.Roscovanu, The relation between Education and Freedom. 

Conceptual Parts. În: Journal of Danubian Studies and reaserch. Ed. Universitara 

Danubius, 2011, vol.1,ISSN 2284-5224, p.58-63 

8. Managementul educațional din perspectiva eticii. În Materialele Conferinței științifică 

internațională ”Eficientizarea învățământului – vector al politicilor educaționale 

moderne” Vol. II, 11-12 decembrie 2014, Chișinău. ISBN 978-9975-48-068-0, p.419-

426. 

9. Tendințe actuale în dezvoltarea științei manageriale. În Materialele Conferinței 

științifice internaționale ”Școala modernă: Provocări și oportunități”, 5-7 noiembrie 

2015, Chișinău. ISBN 978-9975-48-100-7, p.246-249. 

10. Modalități și tehnici de organizare eficientă a timpului. În Materialele Simpozionului 

pedagogic internațional ”Tehnologii didactice moderne”, 26-27 mai 2016, Chișinău. 

ISBN 978-9975-48-102-1, p.372-376. 

11. Tehnologii manageriale pentru promovarea eticii în instituțiile școlare. La Conferința 

științifică internațională ”Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al 

cercetării și educației”, 7 iunie 2016, Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1. 978-9975-88-

011-4. p. 197-200. 

12. Climatul etic  - factor al motivației și satisfacției profesionale a cadrelor didactice. În 

Materialele Conferinței științifice internaționale ”Institutul de Științe ale Educației”, 20-

21 octombrie 2016, Chișinău. ISBN 978-9975-48-104-5, p.302-305. 

13. Principiile managementului calității și tendințe de evaluare a calității în învățământul 

primar. În Revista Asociației generale a învățătorilor din România. Nr. 11, august 2017 

Arad. ISSN 1844-7899, p.133-137. 

14. Rolul educaţiei interculturale asupra formării inițiale a cadrelor didactice. La Conferința 

științifică internațională ”Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al 

cercetării și educației”, 7 iunie 2018, Cahul. ISBN 978-9975-88-040-4, 978-9975-88-

042-8. p. 105-108. 

15. Climatul organizațional – factor de implementare a curriculumului școlar. În Materialele 

Conferinței științifice internaționale ”Curriculumul școlar: provocări și oportunități de 

dezvoltare”, 7-8 decembrie 2018, Chișinău. ISBN 978-9975-48-. p.411-415. 

16. Stilurilor manageriale predominante la managerii instituțiilor preuniversitare. În 

Materilelor Conferinței științifice internaționale ”Perspectivele și Problemele integrării 

în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 7 iunie 2017, Volumul II, ISBN 978-

9975-88-019-0, p.107-110. 

17. Nivelul stării depresive a tinerilor contemporani. În Materilelor Conferinței științifice 

internaționale ”Perspectivele și Problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și 

Educației”, 5 iunie 2020, Volumul VII, ISBN 978-9975-88-061-9, p.92-97. 

18. Evoluția teoriilor etice în retrospectivă. La Conferința științifică internațională 

”Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației”, 4 

iunie 2021, vol.VIII, partea a 2-a, Cahul. ISBN 2587-3563. p. 73-77. 

19. Rolul factorilor psihosociali la locul de muncă. La Conferința științifică cu participare 
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internațională ”Învățământul superior: tradiții, valori, perspective”, 1-2 octombrie 2021, 

Chișinău. CZU :316.6:159.942+371.12, p. 238-243. 

20. Munca managerială – valoare sau nonvaloare. La Conferința științifico-practică cu 

participare internațională ”Evoluția în fața noilor provocări”, 5-6 noiembrie 2021, Vol.I. 

Chiținău. ISBN 978-9975-76-372-1 (PDF). 37(082)=135.1=161.1, p. 155-161. 

21. Abordare istorică și psihopedagogică în organizarea educației copiilor din mediul rural. 

La Conferința științifică cu participare internațională ”Tradiție și inovație în cercetarea 

științifică”, 7 octombrie 2022, Vol.II. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6, p. 14-20. 

 

- în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale 

22. MIHĂILESCU, N. Climatul organizațional etic. În: Școală, educație, cercetare – de la 

restricționări ideologice la valori democratice europene. Conferința științifică națională 

Consacrată Zilei Universității de Stat din Moldova, 2-3 octombrie, USM, Chișinău, 

2014, pp. 61-62. ISBN  978-9975-71-567-6. 
23. N. Chiriac, I. Axentii, Inovaţia, investigaţia şi particularităţile motivelor 

investigaţionale la studenţi. În: Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de 

cercetare a cadrelor didactice, 12-13 mai 2011, [Cahul: în 2 vol.]/Univ.de de Stat 

”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul; com.org.:Cornea Sergiu. – Cahul: US Cahul 

„B.P.Hasdeu”, 2011, (Tipogr. „Centrografic” SRL). ISBN 978-9975-914-56-7, p.159-

170 

24. Internaţionalizarea învăţământului superior în lume. „Impactul globalizării asupra 

învăţământului superior şi preuniversitar”, conf.şt.-didactică (2012; Cahul). 

Conferinţa ştiinţifico-didactică „Impactul globalizării asupra învăţământului 

superior şi preuniversitar”, 28 febr.2012, Cahul/com.şt.: Axentii Victor [et al.]. – 

Cahul: Univ.de Stat „B.P.Hasdeu”, 2012 (Tipogr. „Centrografic”). – 336p.,  p.231-245 

25. Evaluarea calităţii învăţământului superior. Conferinţa ştiinţifică de totalizare a 

activităţii de cercetere a cadrelor didactice, 3-4 mai 2012, [US „B.P.Hadeu”din Cahul: 

în 2 vol.]/Univ.de Stat „Bogdan Petriceicu Hadeu” din Cahul; com.org.: Sergiu Cornea. 

– Cahul: US ”B.P.Hasdeu”, 2012 (Tipogr. „Centrografic” SRL). – ISBN 978-9975-914-

75-8, p.187-196 
26. Agresivitatea și violența în mediul școlar – problem a secolului XXI. Prevenire și 

combatere. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Analele 

Ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul / Univ.de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul; - Cahul: Universitatea de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 2013 (Tipogr. „Centroografic”). – ISBN 978-9975-9626-

1-2. ISSN 1857-2170, p.44 -52 

27. Învățarea prin cooperare. „Impactul europenizării asupra didacticii şi cercetării în 

învăţământul superior”, conf.şt.-didactică (2014; Cahul). Conferinţa ştiinţifico-didactică 

„Impactul europenizării asupra didacticii şi cercetării în învăţământul superior”, 30 

oct.2013, Cahul / com.şt.: Axentii Victor [et al.]. – Cahul: Universitatea de Stat 

„B.P.Hasdeu”, 2014 (Tipogr. „Centrografic”),  p.51-57 

28. Personalitatea şi competenţele managerului etic. În Buletinul Ştiinţific al Universităţii 

de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul №. 2 (4), 2016. ISSN 2345-1866. p. 

146-156. 

29. Dimensiunea etică a competenței profesionale a cadrului didactic. În Revista de Stiinţe 

Socioumane Nr. 3 (37), Chișinău 2017, ISSN 1857-0119, p.43-52. 

30. Profesorul eficient – între posibilitate și realitate. În Buletinul Ştiinţific al Universităţii 

de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul №. 2 (14), 2021. ISSN 2345-1866. p. 

111-118. 

31. Rolul eticii și tehnologiei în mediul școlar. La Conferința științifică națională ” Abordări 



  

 

psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației”, 22 

decembrie 2021, Cahul. ISBN 978-9975-88-082-4.. p. 136-142. 

 
 

 

 


