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Informaţii personale  

Nume / Prenume Şuştea Iuliana-Sica 

Adresă(e) Str. Părintele Galeriu, nr. 5, sector 2, Bucureşti 

Telefon(oane) 021 610 14 93 Mobil: 0720 362 776 

Fax(uri)  - 

E-mail(uri) Iulia.sustea@hotmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 30 august 1978 
  

Sex feminin 
  

  

Experienţa profesională învăţământ 
  

Perioada Din 2004 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba latină 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie latină; antrenarea elevilor de liceu pentru concursurile de limbă 
latină;pregătirea elevilor în vederea susţinerii bacalaureatului; participarea ca evaluator la diferite 
examene de diferenţă în cadrul Colegiului Cantemir Vodă 

Numele şi adresa angajatorului Diferite şcoli şi licee din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică şi de cercetare 
  

Educaţie şi formare  
  

August 2009 Obtinere grad in invatamant: definitivat – limba latina (Universitatea Bucuresti) 

  

Perioada 2009; februarie-mai 

Calificarea / diploma obţinută Modul psiho-pedagogic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie, Psihologia copilului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Spiru-Haret 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Examen final notat cu 10 din 10. 

  

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă în Exegeză biblică şi hermeneutică creştină, notată cu 10 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Literatură apocaliptică, Metode de analiză a textului biblic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică Bucureşti 

  

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în teologie şi filologie (latină) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teologie morală, Metode de analiză a textului biblic, Ştiinţe biblice; Limbă şi literatură latină 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Faculltatea de Teologie Romano-Catolică Bucureşti 
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Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline cu profil umanist 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Centrală din Bucureşti 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   Foarte bine  Foarte bine  Bine   Bine   Bine  

Limba engleză   Bine   Bine   Bine   Bine   Bine  

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

  

Limbi clasice Latină: foarte bine; Greacă: bine; Ebraică: 2 ani 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Formarea profilului umanist al elevilor de liceu şi gimnaziu; lucrul cu textul sacru şi cu textele de 
exegeză a textului sacru (cercetare, traducere) 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Redactare de text; căutare a informaţiei ştiinţifice 

  

  

Publicaţii 2010: „Ritul actual al botezului copiilor“, în Caietele Institutului Catolic, nr 1 (15)/2010;  
2009: „Problema purificării la Isus şi în practica apostolilor“ în Caietele Institutului Catolic, nr 1 
(13)/2009, pp 53-62;  
- „Botezul în gândirea teologică şi în practica pastorală a sfântului Paul“, în Caietele Institutului 
Catolic;nr 2 (14)/2009;  
 2008: „Problema purificărilor în ambientul cultural religios al iudaismului“, în Caietele Institutului 
Catolic, nr 2 (12)/2008, pp 11-24; 
-  în curs de apariţie traducerea cărţii Loi naturelle et loi civille (sub dir. lui Joël Benoît d’Onorio), Pierre 
Téqui, 2008, 181 pp. 

  

  

 

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

