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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Berbec - Mica, Ionela, Georgeta 

Adresă(e)   Popești-Leordeni, Ilfov, str.Oituz, nr. 50, bl.1, et.2, ap.14 

Telefon(oane)  Mobil: 
 +40741198625 

 

Fax(uri)  

E-mail(uri) micaionela90@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi)    Română 
  

Data naşterii    05.01.1990 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Învățământ 

  

Experienţa profesională 
 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități şi responsabilități principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 
 
 
 
                        Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
 
  De la 1 septembrie 2015 până in prezent 

Profesor titular de Limba si literatura română 
Activitatea de predare-evaluare la disciplina limba si literatura română 
Școala Nr.156, Mun. București, sector 6 
Învățământ 

 
 
 
 
  De la 1 septembrie 2013 pana la 31 august 2015 

Profesor titular de Limba si literatura română 
Activitatea de predare-evaluare la disciplina limba si literatura română 
Scoala Gimnazială Nr. 1, Mogosoaia, jud. Ilfov 
Invățământ 
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  Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate             
 

   De la 1 septembrie 2012 pana la 31 august 2013 
Profesor suplinitor de Limba si literatura română 
Activitatea de predare-evaluare la disciplina limba si literatura română  
Scoala Gimnazială Nr 1, Ştefanesti, jud. Arges  
Invătământ 

 

  Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități şi responsabilități principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate             

De la 1 septembrie 2011 pana la 31 august 2012 
Profesor suplinitor de Limba si literatura romana  
Activitatea de predare-evaluare la disciplina limba si literatura română  
Școala Vîlcele, localitatea Merișani, jud. Argeș  
Învățământ 
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Educaţie şi formare 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
 
    
       1 octombrie 2019- 2022 
       Studii doctorale 
     
 
       Universitatea din București 
        Facultatea de Litere, Departamentul de Lingvistică 
 
 
 
 
     2018-2022 
     Gradul didactic I, media 10 
     Limba și literatura română 
 
     Universitatea din București, Facultatea de Litere 
 
 
    
 
 
    4-5 martie 2022 
    Prezentare material 
    A doua ediție a Colocviului FLUX, organizat de masteratul Didactici ale Disciplinelor Filologice 
 
    Universitatea din București, Facultatea de Litere 
 
 
 
 
 
     
    24 februarie 2022 
    Certificate of Attendance  
  ,,23rd Pan-European Conferences on Digital Education”  
 
    Erasmus + KA2 project, Ljubljana, Slovenia 
 
 
     
 
 
 
   27 ianuarie 2022 
    Certificate of Attendance  
  ,,22rd Pan-European Conferences on Digital Education”  
    
    Erasmus + KA2 project, Ljubljana, Slovenia 
 
 
   
 
 
    19-20 noiembrie 2021 
     Prezentare material 
     Al 21-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică 
 
     Universitatea din București, Facultatea de Litere 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

    5 octombrie 2021 
    Diplomă de participare la Conferința Națională ,,Profesor, o meserie pentru viitor” 
 
 
     CCD București 
 
 
 
 
 
 
   29 septembrie-1 octombrie 2021 
   Prezentare material 
   Atelier Lingvistic, ed. a II-a 
 
   Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan- Alexandru Rosetti” 
 
 
 
 
      
 
   octombrie – decembrie 2020 
   Cursul CRED 
   Educație și competențe – formare nivel II – învățământ gimnazial 
 
    cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020         
    acreditat prin OMEN NR. 3997.14.05.2019 
 
 
 
 
       
      2017 
     Gradul didactic II, media 9,39 
     Limba si literatura română 
   
     Universitatea din București, Facultatea de Litere 
 
 
 
 
 
 
  1 octombrie 2013 – Iunie 2015 
  Diploma de master (media de absolvire 10) 
  Didactici ale disciplinelor filologice 
 
  Universitatea din București, Facultatea de Litere 
 
 
 
   
  
  30 iulie 2013 

Definitivatul în învăţământ cu media 9,65 
Limba şi literatura română, didactica acesteia şi elemente de pedagogie şi psihologie a educaţiei 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  Octombrie 2011 – Iunie 2013 
  Diploma de master (media de absolvire 10), Certificat psihopedagogic Nivelul 2 
  Structura limbii române actuale 
 
  Universitatea din Pitești, Facultatea de Litere  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Octombrie 2008 până in iunie 2011 
Diplomă de licență (licențiat in filologie cu media 9,15), certificat psiohopedagogic Nivel 1, certificat 
CDPCP 

   Limba si literatura română –Limba si literatura franceză  
    
   Universitatea București, Facultatea de Litere, str. Edgar-Quinet, Nr.5-7, Sector 1, tel.0213138875 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  Septembrie 2004 până in iunie 2008   
  Diplomă de bacalaureat – media 9,86 
  
 
  Colegiul Național Vlaicu-Vodă, Curtea de Argeș 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceza  B2 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

INDEPENDENT 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba engleza  A2 
Utilizator 
elementar 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale    Spirit de echipă dezvoltat 
   Obiectivitate şi exigenţă 

O bună capacitate de comunicare 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  - spirit organizatoric  (experientă la catedra); 
- spirit responsabil. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de birou, MS Office, Internet 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows XP - Word , Power Point 

Competenţe şi aptitudini artistice Redactare poezii 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere Categoria B, 2009 
  

Informaţii suplimentare  

 

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

