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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ciocîrdel, Mihai 
Adresă(e) Str. Prof. Nicolae Simoleanu Nr.3 Ploiesti 

Telefon(oane) 0726 646 083 0244 51 29 35  
Fax(uri) -  

E-mail(uri) mihai.cd@protonmail.ch 
  

Naţionalitate(-tăţi) Româna 
  

Data naşterii 07.04.1978 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat /  
                 Domeniul ocupaţional 

  În domeniul geologie: Laborator Petrografie – Geochimie anorganică 
   
  Petrografie, microscopie optică petrografică, geochimie de laborator 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada mai 2008-prezent  
Funcţia sau postul ocupat Sef de lucrari la Departamentul Geologie Petrolieră – Inginerie de Zăcământ din cadrul Facultăţii de 

Ingineria Petrolului şi Gazelor 
Activităţi şi responsabilităţi principale - Activitate didactica reprezentată în principal de predarea cursurilor de Petrologie, Zăcăminte de 

Substanţe  Minerale Solide, Geochimie anorganică şi susţinerea lucrărilor practice aferente la 
studenţii de la Facultatea I.P.G., specializarea Geologie. 

- Activitatea didactică a mai inclus în trecut pe susţinereal lucrărilor de mineralogie şi petrologie la 
studenţii de la Facultatea I.P.G., specializarea Foraj-Extracţie  

- Activitatea ştiintifică a fost axată pe utilizarea microscopiei optice în lumină polarizată pentru 
realizrea unor studii de petrografie/petrologie şi a unor contracte cu beneficiari societăţi 
româneşti. 

- Alte activităţi au constat în participare la contracte în domeniul analizelor tehnice, îndrumarea 
studenților în vederea elaborării proiectelor de diplomă și modernizarea unor laboratore: laborator 
de optică petrologie-mineralogie şi laborator de geotehnică. 

 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 
Perioada  2005-2008 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar la Catedra de Geologie-Geofizică 
Activităţi şi responsabilităţi principale - Activitatea didactică a fost reprezentată de lucrul cu studenţii Facultăţii I.P.G., specializarea 

Geologie în cadrul lucrărilor practice de Petrologie şi Metode Fizice de Analiză a Mineralelor,  
precum şi cu studenţii de la specializarea Foraj-Extracţie, în cadrul lucrărilor de Mineralogie şi 
Petrologie. 

- Activitatea ştiintifică a fost axată pe cercetare în domeniul petrologiei şi mineralogiei în vederea 
realizării tezei de doctorat. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 

Perioada 2001-2005 
Funcţia sau postul ocupat Preparator 
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Activităţi şi responsabilităţi principale - Activitatea didactică a fost reprezentată de lucrul cu studenţii Facultăţii I.P.G., specializarea 
Geologie în cadrul lucrărilor practice de Petrologie, Metode Fizice de Analiză a Mineralelor şi 
Geologie Fizică  precum şi cu studenţii de la specializarea Foraj-Extracţie, în cadrul lucrărilor de 
Mineralogie şi Petrologie. 

- Activitatea ştiintifică a fost axată pe cercetare în cadrul stagiului de masterat. Lucrările au fost 
prezentate în cadrul simpozioanelor studenţeşti. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada  octombrie 2003-martie 2010 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor in Geologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul Geologie – Specializarea Petrografie, cu teza "Studiul mineralogic şi petrografic al 
litoclastelor endogene din conglomeratele de Bucegi" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti - Facultatea Geologie şi Geofizică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

 
 

 
Perioada 

 
 
 
 28 ianuarie 2008 – 21 martie 2008 

Calificarea / diploma obţinută  Atestat de Calificare în Domeniul Fizicii şi Mecanicii Pământurilor 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 Mecanica pământurilor; Coordonator laborator geotehnic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Univeritatea tehnică de construcţii Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 ISCED 6 

 
 

 
Perioada 

  
 
 
 octombrie 2001- septembrie 2002 

Calificarea / diploma obţinută  Master în Geologie - Specializarea Petrologie şi Metalogenie, Facultatea Geologie şi Geofizică, din 
cadrul Universităţii Bucureşti. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Perologie endogenă şi sedimentară, Metode fizico-chimice de studi a rocilor şi mineralelor,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti - Facultatea Geologie şi Geofizică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

 
Perioada 

  
 octombrie 1996 - iulie 2001  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer geolog, specializarea geologie petrolieră 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Discipline din domeniul ştiinţelor geologice fundamentale şi discipline strict legate de explorarea, 
cercetarea şi exploatarea zăcămintele de hidraocarburi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Facultatea de Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor, Secţia Geologie, din cadrul Universităţii 
„Petrol-Gaze” Ploieşti (cursuri de zi).  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

Predare cursuri: Petrologie, Zăcăminte de substanţe minerale solide, Geochimie. 
Susţinere lucrări practice în domeniile: Petrologie, Zăcăminte de substanţe minerale solide, 

Geochimie, Geotehnică. 
Conducere lucrări de diplomă: Domeniul Geologie-Petrologie. 
Realizare de studii petrografice bazate pe microscopie optică. 
Realizarea de determinări şi teste de laborator în domeniul geotehnicii. 

 
  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  C1 Utilizator 
experimentat  C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizare de noi activităţi de lucrări de laborator în vederea pregătirii lucrărilor studenţeşti pentru 
simpozioane ştiinţifice sau în vederea realizării de determinări ce ar constitui suport pentru contracte 
mai ample. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Efectuarea unor analize de laborator în domeniul geotehnicii  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  Operare Windows, Operare Linux, Microsoft Office, Ulead PhotoImpact, Navigare 
Internet 

 
  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  Membru in Societatea Geologică din România 
 

  

Anexe  
 
 
 
 

Data:          Semnătura 
17.11.2019         S.L. ing. Mihai Ciocîrdel 
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