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Informaţii personale
Nume / Prenume

Crihan, Ileana-Monica

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

crihanim@upg-ploiesti.ro
Romana
23.07.1963
Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada martie 1997-prezent
Funcţia sau postul ocupat

Sef de lucrari la Departamentul de Geologie petroliera si Inginerie de zacamant

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactica reprezentată de predarea cursurilor de Micropaleontologie şi
Paleontologie, Geologie ambientală și Geologie fizică, precum şi lucrările
practice aferente, studenţilor de la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor,
specializarea Geologia resurselor petrolifere, a cursului de Geologie ambientală
şi, începând cu semestrul 1, al anului universitar 2002-2003, a cursului de
Hidrologie şi Hidrogeologie la Facultatea de Tehnologie, specializarea Ingineria
Protectiei Mediului şi, până în anul universitar 2001-2002, a cursului de
Geologie marină la Facultatea de Foraj, specializarea Geologie. De asemenea,
am fost şi îndrumător pentru lucrările de diplomă ale absolvenţilor de la
specializarea Geologia resurselor petrolifere. În ultimii doi ani am preluat și
cursul de Geologia Romaniei și de Geologie istorică.
Activitatea stiintifica a avut ca teme principale micropaleontologia,
biostratigrafia, paleoecologia şi paleogeografia foraminiferelor miocene din
România, materializată în lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate
sau prezentate la simpozioane şi conferinţe interne şi internaţionale.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Educatie

Perioada martie 1994-februarie 1997
Funcţia sau postul ocupat Asistent la Catedra de Geologie-Geofizică
Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Activitatea didactică a fost reprezentată de lucrul cu studenţii Facultăţii de Foraj,
specializarea Geologie în cadrul lucrărilor practice de Micropaleontologie şi
Paleontologie, precum şi cu studenţii de la specializarea Foraj, în cadrul
laboratoarelor de Geologie generală şi stratigrafică.
Activitatea ştiinţifică a constat, în principal, în studiile efectuate pentru elaborarea
tezei de doctorat.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Educatie
septembrie 1986-februarie 1994
Inginer geolog la Echipa de Prospecţiuni Geologice
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

prospecţiuni geologice pentru metale neferoase, constând în activităţi de
cartare geologică de detaliu şi elaborarea de rapoarte de prospecţiuni, precum
şi a unor proiecte de prospecţiune şi explorare geologică.
Începând cu anul 1990, am facut parte dintr-un colectiv care, în cadrul unei
colaborări între Academia Română şi Academia Maghiară de Ştiinţe, a avut ca
obiect de studiu determinarea vârstelor radiometrice ale rocilor magmatice din
lanţul vulcanic Oaş-Gutâi-Căliman-Harghita, activitate materializată în lucrări
stiinţifice publicate în reviste de specialitate româneşti şi străine sau prezentate
la simpozioane de specialitate.

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Explorări şi Prospecţiuni Geologice (din 1990 S.C. "Maramureşul"
S.A.) Baia Mare.
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi formare
Perioada Octombrie 1991-iunie 1999
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Diploma de Doctor in Geologie
- specializarea Stratigrafie-Paleontologie, cu teza "Lito-biostratigrafia Miocenului
mediu dintre Valea Prahovei şi Valea Teleajenului, la sud de sinclinalul Slănic"
Universitatea Babes- Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Biologie-Geologie

ISCED 6

Perioada Mai-iunie 1998
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

- specializare în cadrul unei burse TEMPUS, la Universitatea Bordeaux I,
Departamentul Oceanografie-Geologie, sub conducerea dr. F. J. Jorissen, având
ca temă studiul foraminiferelor bentonice cuaternare din Marea Mediterană în
condiţii de stress ambiental (mediu hipoxic sau anoxic);
Universitatea Bordeaux I, Departamentul Oceanografie-Geologie, Franta

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada Septembrie 1981-iunie 1986
Calificarea / diploma obţinută

Diploma de inginer geolog

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Universitatea"Al. I. Cuza" Iaşi, Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie, secţia
Inginerie Geologică şi Geofizică,
ISCED 5

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
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Romana

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral
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Scriere
Exprimare scrisă

Limba engleza

C1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
C1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

Limba Italiana

B2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
B2
B1
B1
independent
experimentat
independent
independent
independent

Limba franceza

B1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1
B1
A2
independent
independent
independent

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini de Operare Windows, Microsoft Office, Corel, Adobe, navigare Internet
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare Membru in Societatea Geologică din România si Societatea Paleontologilor din
România.

Anexe

09.11.2020

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

