
FIŞĂ DE EVIDENŢĂ PERSONALĂ 

 

Numele şi prenumele:  

BERCARU  VASILICA  ADRIANA 

Încadrarea: profesor pentru învățământul preșcolar, titular 

Studii:  

a)Liceale, universitare, postuniversitare: 

- Liceul de Poştă şi Telecomunicaţii Bucureşti, anul 1997; 

- Şcoala Postliceală ,,Pro-Humanitas”, Bucureşti, anul 2000; 

- Facultatea de Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism, Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşti, iulie 2012; 

- Master ,,Managementul organizațiilor școlare”, Universitatea Politehnică București, iulie 2015; 

b)Cursuri de perfecţionare: 

- Cursul modulul de iniţiere în animaţie socio-educativă, organizat de Asociaţia Creativ, februarie 2009; 

- Cursul de formare şi dezvoltare profesională-Educaţie timpurie, 25 credite profesionale transferabile, martie 

2010; 

- Cursul de Mediator şcolar, organizat de ZECE PLUS, 60 ore, noiembrie 2011; 

- Cursul de Formator, organizat de ZECE PLUS, 90 ore, iunie 2011; 

- Cursul ,,Părinţi mai buni, copii mai buni”, organizat de Casa Corpului Didactic București, 30 ore, ianuarie 

2012; 

- Cursul de informare ,,Autismul la grădiniță”, organizat de AITA București, martie 2012; 

- Cursul ,,Educație ecologică – de la teorie la practică”, organizat de Casa Corpului Didactic București,              

11 credite profesionale transferabile, noiembrie 2012; 

- Cursul ,,Gestionarea și medierea conflictelor în mediul educațional”, organizat de Casa Corpului Didactic 

București, 10 credite profesionale transferabile, decembrie 2012; 

- Cursul ,,Scrierea și managementul proiectelor”, organizat de Casa Corpului Didactic București, 10 credite 

profesionale transferabile, noiembrie 2013; 

- Cursul ,,Arhivarea documentelor școlare”, organizat de Casa Corpului Didactic București, 30 ore, ianuarie 

2015;  



- Cursul ,,Competența comunicațională și strategiile didactice interactive în învățământul european”, 

organizat de Asociația Europeană pentru promovarea Excelenței în Educație și Cercetare, 100 ore, iunie 

2015; 

- Cursul ,,Educational management, leadership and adult learning strategies, organizat de Arbanasi Bulgaria, 

45 ore, octombrie 2015; 

- Program de formare ,,Învățarea mediată și creșterea capacității intelectuale”, organizat de Casa Corpului 

Didactic București, 8 ore, ianuarie 2016; 

- Cursul ,,Creativity and innovation in educational management”, organizat de The Foundation for 

Excellence in Education and Research (Bulgaria), 10 credite profesionale trasnferabile, septembrie 2016; 

- Cursul ,,Managementul activităților de proiectare a curriculumului pe competențe”, organizat de Asociația 

Europeană pentru promovarea Excelenței în Educație și Cercetare, 100 ore-12 credite profesionale 

transferabile, martie 2017; 

-Cursul “Școală incluzivă, școală pentru toți”, Casa Corpului Didactic București, 15 credite profesionale 

transferabile, 26.03.2019- 14.04.2019; 

- Cursul “Repere de aplicare a curriculumului pentru educație timpurie, 30 de credite profesionale 

transferabile, 14.11.2019- 11.12.2019”. 

Grade didactice: 

a)Definitivatul - 2009;  

b)Gradul didactic II – 2015; 

c)Gradul didactic I – 2020. 

Altele: 

- Membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea august 2016.  

 

 

 

 


