
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DUMITRU VIRGIL 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) dumitru.virgil09@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) ROMANA 
  

Data naşterii 15.05.1967 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR ARSENI 
DOMENIUL SANITAR 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 23.05.2019 si in prezent – asistent medical sef – Spitalul Clinic. de Urgenta. Bagdasar-Arseni 
2007  si in prezent – asistent medical Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni 
  

Funcţia sau postul ocupat Asistent medical sef 

Activităţi şi responsabilităţi principale -       organizare activitati in serviciul prosectura 
-       coordonare,control a activitatilor desfasurate de personalul din subordine 
-      evaluari ale activitatii personalului din subordine 
-      stabilirea sarcinilor de serviciu a personalului din subordine 
-      consiliere psihologica 
-      comunicare eficienta in echipa 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni, str.Sos.Berceni nr.10-12, sect.4, Bucuresti 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Domeniul sanitar 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Facultatea de Psihologie –  2013  
Scoala Postliceala Sanitara – 2007 
Liceul industrial - 1987 

Calificarea / diploma obţinută Asistent medical generalist 
Psiholog  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Asistenta medicala de urgenta 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala  postliceala sanitara Victor Babes – Bucuresti 
Facultatea de Psihologie Titu Maiorescu - Bucuresti 
 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba romana 



  
 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza   
Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 
elementar 

Limba  franceza 
 

 
          

Limba spaniola            

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa; am experienta muncii datorita vechimi si participarii la activitatile presupuse de 
proiectele practice si de cercetare derulate in spitale 
Spirit de leadership; 
Spirit organizatoric 
Bun negociator datorate cursurilor de negociere. 
Capacitatea de a lucra eficient sub presiune,  
Proactivitatea 
Adaptabilitate si flexibilitate 
Responsabilitate 
Bune abilitati de public speaking 
Negociator experimentat 
Adaptabilitate sociala 
Abilitate de mediere a conflictelor 
Bune abilitati de time management 
Gandire analitica 
Capacitate de multitasking 
Gandire creativa  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienta buna a managementului de proiect si al echipei. 
Experienta buna ca antreprenor. 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) – nivel intermediar 
Wordpress 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator P.C – Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) – nivel intermediar  
 Wordpress 
Adobe Photoshop si Adobe Illustrator 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Grafica pe calculator 
Adobe Photoshop si Adobe Illustrator 

  

Alte competenţe şi aptitudini Prepararea alimentelor 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere 
  

Anexe Diploma de licenta – Facultatea de Psihologie nr.294/20.03.2012 
Diploma de absolvire Scoala Postliceala Sanitara 
Certificate de pregatire profesionala continua 

 
 
 
 
 
Data                                                                                                                                                                             Semnatura 


