
Page 1 - Curriculum vitae of 
[ SURNAME, other name(s) ] 

 For more information go to 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

                                                                                                                                                                                                 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMATII PERSONALE  
 

Nume  PARASCHIV VASILICA 
Adresă  STR. ZBOINA NEAGRA NR.1,C.P.060451, BUCURESTI , ROMANIA 
Telefon  0745605429 

Fax      021 2522594                                                                                                             
E-mail  silvia@geoecomar.ro 

                                                                                                                                 

Naţionalitate  ROMANA 
 

Data naşterii  19.04.1956 
 
                                                             

EXPERIENTA PROFESIONALA  
  

• Perioada (de la – până la)  1995-pana in prezent 
 

• Numele şi adresa angajatorului  GEOECOMAR Str.Dimitrie Onciul Nr.23-25 Bucuresti 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 1995-2000 LABORATORUL DE GRAVIMETRIE SI MAGNETOMETRIE MARINA 

2000-pana in prezent LABORATORUL DE SEISMOACUSTICA 
• Funcţia sau postul ocupat  TEHNICIAN 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participant la temele de cercetare                                                                                            

 
 
  

• Perioada (de la – până la)  1978-1995 
 

• Numele şi adresa angajatorului   INSTITUTUL DE GEOLOGIE SI GEOFIZICA, STR. CARANSEBES NR. 1 ,BUCURESTI               
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Laboratorul de magnetometrie    

Laboratorul de gravimetrie si magnetometrie  marina     
• Funcţia sau postul ocupat  TEHNICIAN 

 
 

  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participant la temele de cercetare, activitate de teren                                                                         

 
EDUCATIE SI FORMARE 

 
Perioada (de la-pana la)    1976-1978 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Scoala posliceala de geologie si geofizica                                                                                          

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Prospectiuni geofizice 

• Tipul calificării/diploma obţinută  geofizicica 
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Perioada (de la-pana la)    1971-1975 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

   LICEUL TEORETIC  AL. I. CUZA  PLOIESTI                                                                                    

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 INVATAMANT LICEAL – SECTI A  REAL 

• Tipul calificării/diploma obţinută  DIPLOMA DE BACALAUREAT 
   

                                                                                                                                                                                                                                                   

APTITUDINI SI COMPETENTE 

PERSONALE 
dobândite în cursul vieţii şi carierei  

dar care nu sunt recunoscute neapărat 
printr-un certificat sau o diplomă. 

 
LIMBA MATERNA  romana 

 
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 

 

  [ Enumeraţi limbile cunoscute ] 
• Abilitatea de a citi  engleza , franceza, satisfacator 

• Abilitatea de a scrie  engleza , franceza, satisfacator 
• Abilitatea de a vorbi  engleza , franceza, satisfacator 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

SOCIALE 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-
un mediu multicultural, ocupaţi o poziţie 

în care comunicarea este importantă sau 
desfăşuraţi o activitate în care munca de 

echipă este esenţială.  
(de exemplu cultură, sport etc.) 

  

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 
ORGANIZATORICE 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi 
activitatea altor persoane, proiecte şi 

gestionaţi bugete ; la locul de muncă, în 
acţiuni voluntare (de exemplu în domenii 

culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

 NU ESTE CAZUL 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE 
(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc.) 

 Utilizare calcalculator 
Software baze de date : editare (introducere date) 
Software GIS : digitizare,introducere date 
ScanerA1, A4-scanare si transformare in diverse formate 
Editare text :Word 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

ARTISTICE 
Muzică, desen, pictură, literatură etc. 

  

 
ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE 

Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior. 

 Aptitudini comunicare, lucru in echipa 
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PERMIS DE CONDUCERE  Nu 
 

INFORMATII SUPLIMENTARE  [ Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de contact, 
referinţe etc. ] 

 
 

ANEXE  [ Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul ] 

 
 


