Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Danciu, Ciprian-Gheorghe
Str. Constructorul, bl.B, sc.2, et.1, ap.3, Petroșani, cod poştal 332031, Hunedoara, România

Telefon(oane)

(40-25) 454 25 80

Fax(uri)

(40-25) 454 34 91

E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

0726351238

danciu_ciprian@yahoo.com
cipriandanciu@upet.ro
Română
01.02.1980
Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Din 01.03.2015 – până în prezent
Şef lucrări
Activitatea didactică aferentă normei de bază desfăşurată la disciplinele: Geotehnică; Geologie
inginerească; Mecanica rocilor.
Activitate de cercetare.
Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, România
Învăţământ superior (activitate didactică – cercetare ştiinţifică)
01.03.2007 – 01.03.2015
Asistent universitar
Activitatea didactică și de cercetare:
 activitate didactică aferentă normei de bază desfăşurată la disciplinele: Mecanica rocilor,
Geomecanică, Geologie inginerească, Geotehnică, Exploatări miniere;
 participarea, în calitate de secretar, în comisiile de susţinere a examenelor de diplomă la
specializarea ”Inginerie minieră”;
 participarea, în calitate de secretar, în comisiile de susţinere a lucrărilor de disertaţie în cadrul
specializării „Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă – Master”;
 activitate de cercetare în Laboratorul de Analize și încercări în Construcții, Laborator Autorizat
Gradul I
Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, România
Învăţământ superior (activitate didactică - cercetare ştiinţifică)
01.10.2003 – 01.03.2007
Preparator universitar



Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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activitate didactică aferentă normei de bază desfăşurată la disciplinele: Mecanica rocilor, Geologie
inginerească, Geotehnică;
activitate de cercetare în laboratorul de Geomecanică al Universității din Petroșani

Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, România
Învăţământ superior (activitate didactică - cercetare ştiinţifică)
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

19.01.2009-14.02.2009
Certificat de absolvire a programului de specializare “Manager de proiect”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Comunicare interpersonală; coordonarea muncii în echipă; stabilirea scopului proiectului; stabilirea
cerinţelor de management integrat al proiectului; planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului;
gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect; managementul riscurilor;
managementul echipei de proiect; managementul comunicării în cadrul proiectului; managementul
calităţii proiectului.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor prin S.C. RADU & NISTOR IMOBILINVEST
S.R.L. Craiova

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

4
2004-2010, stagiu de doctorat
Doctor în domeniul „Mine, Petrol şi Gaze”
Universitatea din Petroşani
6

2003-2005
Diplomă de Master
Evaluarea impactului antropic şi reconstrucţia ecologică a zonelor afectate
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Mine
5
1998-2003
Diplomă de Inginer diplomat
Geologie-Geologie minieră
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Mine
5

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Română

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Limba engleză

A1

Utilizator
elementar

Vorbire
Citire

A1

Utilizator
elementar

Participare la
conversaţie
A1

Utilizator
elementar

Scriere
Discurs oral

A1

Utilizator
elementar

Exprimare scrisă
A1

(*) Cadrul european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale

Capacitate de adaptare şi de lucru în echipă

Competenţe şi aptitudini Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de cercetare în laborator şi în situ
organizatorice
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Utilizator
elementar

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Elaborare de studii şi proiecte în următoarele domenii: geotehnică, mecanica rocilor, geomecanică,
geologie inginerească.
Utilizarea pachetelor de programe MS Office şi Rocscience
 Membru în următoarele organizaţii profesionale:
o Asociaţia Română de Geologie Inginerească (ARGI);
o International Association for Engineering Geology (IAEG);
o Asociatia Generală a Inginerilor din România (AGIR);
o Societatea de Geologie Economică a României (SGRE);
o International Society for Rock Mechanics (ISRM);
o Romanian National Group of International Society for Rock Mechanics (RONGISRM).

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere
Petroșani
15.01.2020
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