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 Curriculum vitae 

  
INFORMATII PERSONALE  

  
Nume: STAN Ioana Gabriela  

Adresă: Ploieşti, str. Arhip Nicolae nr.8 
Telefon: 0721******* 

Fax: - 
E-mail: gabi.stan@gmail.com 

Naţionalitate: română 
Starea civilă: căsătorită 
Data naşterii: 13.07.1978 

Locul naşterii: Ploieşti, judeţul Prahova 
  

EXPERIENTA PROFESIONALA  

Perioada 2018-prezent 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

Sectorul de activitate Deparatamentul de Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor 
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări doctor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea orelor de curs cât şi a lucrărilor de laborator la disciplinele Fluide de foraj 
şi cimenturi de sondă, Fluide de completare şi Forajul sondelor, coordonarea activităţii 
de practică productivă, activităţi de cercetare ştiinţifică 

  
  
  

Perioada 2015-2018 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

Sectorul de activitate Deparatamentul de Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea lucrărilor de laborator, coordonarea activităţii de practică productivă, 
activităţi de cercetare ştiinţifică 

  Perioada: 2009-2015 
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

Sectorul de activitate: Catedra de Utilaj Petrolier şi Petrochimic 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: Coordonarea lucrărilor de laborator, predare ore de seminar, coordonarea activităţii de 
practică productivă, activităţi de prgătire a tezei de doctorat şi cercetare ştiinţifică 

Perioada 2004-2009 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

Sectorul de activitate  Catedra de Utilaj Petrolier şi Petrochimic 
Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar doctorand 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea lucrărilor de laborator, predare ore de seminar, coordonarea activităţii de 
practică productivă, activităţi de prgătire a tezei de doctorat şi cercetare ştiinţifică 

Perioada 2003-2004  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

Sectorul de activitate  Catedra de Utilaj Petrolier şi Petrochimic 
Funcţia sau postul  Referent 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică şi cercetare ştiinţifică 

  

EDUCAŢIE SI FORMARE 
 
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin 

care s-a realizat formarea profesională 
Domeniul calificării/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării / diploma obţinută 
Nivelul de clasificare a  formei de 

învăţământ 
 
 

Perioada 

 
 

 
2011-2015 
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti –Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor / 
instituţie de învăţământ superior de stat  
Studii universitare de licenţă specializarea Ingineria Petrolului şi Gazelor/inginer 
Inginer/ diplomă de licenţă 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin 
care s-a realizat formarea profesională 

Domeniul calificării/aptitudini ocupaţionale 
Tipul calificării / diploma obţinută 
Nivelul de clasificare a  formei de 

învăţământ 
 
 
 
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin 

care s-a realizat formarea profesională 
Domeniul calificării/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării / diploma obţinută 
Nivelul de clasificare a  formei de 

învăţământ 
 

2004 – 2014 
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti –Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor / 
instituţie de învăţământ superior de stat  
Studii doctorale, cu tema tezei de doctorat: Eficientizarea tehnico-economică a utilizării 

materialului tubular folosit în forajul sondelor Doctor în domeniul Mine Petrol şi Gaze 
 
 
 
 
 
 
2008-2010 
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti –Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor / 
instituţie de învăţământ superior de stat  
Studii universitare de masterat specializarea Forajul sondelor/inginer 
Inginer/ absolvent de master 
Învăţământ postuniversitar  (durata studiilor 1,5 ani) 
 
 

Perioada: 2004-2005 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin 

care s-a realizat formarea profesională: 
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti – Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, 
/ instituţie de învăţământ superior de stat 

Domeniul calificării/aptitudini ocupaţionale Studii Aprofundate specializarea Utilaj Petrolier pentru Exploatări Marine Inginerie 
Economică în Domeniul Mecanic / inginer 

Tipul calificării / diploma obţinută Inginer / diplomă de absolvire studii aprofundate 
Nivelul de clasificare a  formei de 

învăţământ 
Învăţământ postuniversitar  (durata studiilor 1 an) 

  

Perioada: 1999-2004 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin 

care s-a realizat formarea profesională: 
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti – Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, 
/ instituţie de învăţământ superior de stat 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, secţia Inginerie Economică în Domeniul 
Mecanic/inginer 

Tipul calificării / diploma obţinută Inginer mecanic/ diplomă de licenţă 
Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ 
Învăţământ universitar de lungă durată  (durata studiilor 5 ani) 

Perioada: 1993- 1997 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care 

s-a  realizat formarea profesională: 
Liceul Mihai Viteazul din Ploieşti / instituţie de învăţământ preuniversitar de stat 

Domeniul calificării / aptitudini ocupaţionale Liceu teoretic/ specializare informatica 
Tipul calificării / diploma obţinută Studii medii / diploma de bacalaureat  

  

APTITUDINI SI COMPETENTE 
PERSONALE 

 

  
Limba maternă: Română 

Limbi străine cunoscute: Engleză 
abilitatea de a citi F. bine 

abilitatea de a scrie F. bine 
abilitatea de a vorbi F. bine 

 
Aptitudini şi competenţe 

profesionale: 

 Activităţi didactice în învăţământul superior tehnic; 
Activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul Mine, Petrol şi Gaze şi Utilajului 
Petrolier şi Petrochimic prin: 

                •   participarea ca membru în colectivul de cercetare la 3 contracte de 
cercetare ştiinţifică; 
                •   activitatea de cercetare pentru elaborarea tezei de doctorat;  
                • elaborarea şi publicarea de comunicări ştiinţifice în volumele unor 
manifestări ştiinţifice, desfăşurate pe plan local, conform Listei de lucrări; 

 

  

Permis de conducere: Categoria B  

INFORMATII SUPLIMENTARE  

Afilieri profesionale:   membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR  

 membru SPE 

 membru ISRM 

  

  

Data întocmirii: 01.05.2020 

 


