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 Curriculum vitae 
Europass 

  

 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  BANEA SIMONA VASILICA 

Adresa   strada Marasesti 53,Medias,Sibiu 

Telefon  0761633263  

E-mail  vasilesimo10@yahoo.com 
 

Data naşterii  03.05.1975 
 

 Sex  F 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada  2017-2019 

Funcţia sau postul ocupat  Maistru instructor 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Conform fisei postului 

Numele şi adresa angajatorului   Scoala postliceala Auxila Medias 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Invatamant postliceal 

 
 
 

Experienţa profesională 
 

Perioada  1993—2019 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent medical generalist si  coordonator din 2017 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Conform fisei postului 

Numele şi adresa angajatorului   Spitalul Municipal Medias 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Sectia Chirurgie- Bloc operator 

Experienţa profesională 

Perioada  2014-2016 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent medical generalist 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Nursing comunitar 

Numele şi adresa angajatorului   Caritas Mitropolitan Blaj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Recuperarea la domiciliu a tinerilor cu dizabilitati din mediul rural 

    
 
 
 
           Experienţa profesională 
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Perioada  2012—2014 

Funcţia sau postul ocupat  Ingrijitor la domiciliu 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 conform fisei postului 

Numele şi adresa angajatorului   Promedica 24 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Ingrijire virstnici la domiciliu 24 h 

Experienţa profesională 
 

Perioada  Martie 2012-August 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent medical generalist 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 conform fisei postului 

Numele şi adresa angajatorului   Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken- Germania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Asistenta medicala tehniceanBlocul operator 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  2017-2018 

Calificarea / diploma obţinută  Modul psihopedagocic 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Nivel I pregatire psihopedagocica,didactica si practica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea”Dimitrie Cantemir ,,Targu Mures 

   

 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  2009-2012 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Licenta /Asistent medical generalist licentiat 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Medicina/Asistenta medicala generala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea” Lucian Blaga” din Sibiu- Facultatea de Medicina 

   

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada  1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Echivalare/Asistent medical generalist  

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Asistenta medicala generala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Colegiul sanitar „Constantin Noica „ din Sibiu 

                    Educaţie şi formare 
 

Perioada  1989-1993 

Calificarea / diploma obţinută  Sora medicala 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Sanitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Liceul Sanitar din Sibiu 
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 Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
 

Limba   germana  B2  B2  B2  B2 

Limba   engleza  B2  B1  B1  B1 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Comunicare usoara,toleranta 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Usurinta in luarea deciziilor,asumarea responsabilitatii,organizare si planificare eficienta 

 

Alte competenţe  şi aptitudini   Absolvirea unui curs de perfectionare pentru ocupatia Formator,absolvire curs de anteprenoriat 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Windows,Word,PowerPoint 
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