
 

  
 

  
 

  

 

Curriculum 
vitae  

Europass  

 

  

Informaţii 
personale 

 

Nume / Prenume Năstase (Gheorghe) Mihaiela 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

E-mail(uri) mihaela.gheorghe25@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 25 iunie 1983 

Sex Feminin 
 

 

Educaţie şi 
formare 

 

  

Perioada Octombrie 2019 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Doctorand 

  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Universitatea „Valahia” –Târgoviște 
Școala doctorală de științe economice și umaniste 
Domeniul –Istorie 

  

Perioada 2007-2009 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Diplomă de master 
 

  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Universitatea din Pitești 
Facultatea de Științe Socio-Umane 

  

Perioada 2002-2006 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Diplomă de licență  
 

mailto:mihaela.gheorghe25@gmail.com


 

  
 

Disciplinele 
principale 
studiate / 

competenţe 
profesionale 

dobândite 

 
 
Istorie  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Universitatea din Pitești 
Facultatea de științe Socio-Umane 

 

Perioada 

 
   
  2005-2009 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Diplomă de licență 

Disciplinele 
principale 
studiate / 

competenţe 
profesionale 
dobândite 

 
  Drept 

 
 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

 
 
 
 
 
 

 
Experiența 

profesională 
 

Perioada 

 
 
Universitatea „Titu Maiorescu”  - București 
 
Facultatea de drept 
 
 
 
1998-2002 
 
Diplomă de bacalaureat 
 
Colegiul Național „Zinca Golescu” Pitești 
 
 
 
 
octombrie 2004- prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Bibliotecar 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” – Argeș, str. Victoriei, nr. 18, Pitești 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Prelucrarea și evidența documentelor de bibliotecă, îmbogățirea fondului de 
documente prin achiziții, donații de la persoane fizice și juridice,  acte de 
vânzare- cumpărare, transfer,  schimb interbibliotecar, depozit legal local, 
realizarea convențiilor cu persoanele juridice private: edituri, tipografii, 
librării, anticariate.  
Activități culturale de punere în valoare a informațiilor deținute în fondul de 
documente al Bibliotecii Județene Argeș. 



 

  
 

 

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

Limba(i) 
maternă(e) 

Română 

Limba(i) 
străină(e) 

cunoscută(e) 

Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european 
(*) 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C
1 

Foarte bine  Bine  Foarte bine  Bine  Bine 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
 

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

Responsabilitate, consecvență, capacitate de sinteză, spirit de echipă, 
determinare, dorință de autodepășire, sociabilitate.  
Capacitate de planificare și organizare, cxapacitate de cercetare și 
documentare. 

    Competențe și 
aptitudini de  

utilizare a 
calculatorului     

 
 
Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet 

Afilieri 
profesionale 

 Membru al Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 
România (ANBPR) 

Permis(e) de 
conducere 

Categoria B 

  

  

  

  

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

