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Curriculum Vitae 
INFORMAŢII PERSONALE IVAN VIRGINICA  

 

   

 

 

 

 

Sexul F | Data naşterii 24/04/1957 | Naţionalitatea Română  
 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
COMPETENΤE PERSONALE 

 

  

Scrieţi datele (de la - până la)  

                      09.1980-09.1983 Profesor chimie stagiar  
 Liceul de artă George Enescu, Bucureşti, str. Principatele Unite, nr. 64, sector 4 

                  09.1983-09.1988 Profesor chimie  definitivat 
 Liceul de artă George Enescu, Bucureşti, str. Principatele Unite, nr. 64, sector 4 

                  09.1988-091990 Profesor chimie grad II 
 Liceul de artă George Enescu, Bucureşti, str. Principatele Unite, nr. 64, sector 4 

                09.1990-02.1994 Profesor chimie grad II 
 Liceul matematică-fizică Horia Hulubei,  Bucureşti 

              02.1994-09.1994 Profesor chimie grad I 
 Liceul matematică-fizică Horia Hulubei,  Bucureşti 

              09.1994-prezent Profesor chimie grad I 
 Colegiul National Gheorghe Lazăr, Bucureşti, b-dul Regina Elisabeta nr. 48, sector 5, Bucureşti, 

www.cnlazar.ro   

Scrieţi datele (de la - până la)  
1976-1980 

Scrieţi calificarea obţinută  
Universitatea Bucureşti, Fac. Chimie 

Limba maternă Scrieţi limba maternă / limbile materne  
 română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Specificaţi limba străină A1/A2  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 
franceză Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul 
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 
 
 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite. 
 Integrare europeană  şi proiecte internaţionale; curs perfecţionare 2004 
 Manager proiect; curs perfecţionare 2008 
 Mentor; curs perfecţionare 2009 
 Formator; curs perfecţionare 2004 
 Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor; curs 

perfecţionare 2013 
 Abilitate de curriculum la decizia şcolii, la nivel interdisciplinar; curs perfecţionare 2012 
 Atestat de formare continuă a personalului didactic; curs perfecţionare 2014 

Competenţe de comunicare  Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.  
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de profesor 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea 
dobândite.  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:  
▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii) 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Specificaţi nivelul 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Scrieţi denumirea certificatului. 

 Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.  
 

Alte competenţe  Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost 
acestea dobândite. Exemplu: 

Permis de conducere  Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi.  
Nu 


