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CURRICULUM VITAE 
 
 

1. Numele şi prenumele: ŞINDILAR VASILE – DAN.  

2. Data şi locul naşterii: 13 ianuarie 1957, Bucureşti. 

3. Naţionalitatea: română. 

4. Starea civilă: căsătorit, un copil. 

5. Pregătire: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geologie-Geografie - Secţia inginerie 

Geologică şi Geofizică, promoţia 1983. 

Profesia de bază: doctor inginer geolog. 

Grad ştiinţific: Cercetător ştiinţific principal III. 

Cursuri postuniversitare:  

- Geologie şi geofizică de sondă, 1987; 

- Abilităţi manageriale, 1997; 

- Wrench Tectonics with Applications in the Alpine Realm, 2000; 

- Perfecţionarea managerilor în domeniul informaţiilor clasificate, 2004; 

- Aplicarea în unităţile industriale din domeniul petrolului a legislaţiei transpusă din 

directivele Uniunii Europene, 2005; 

- Conştientizare a importanţei sănătăţii, securităţii, protecţiei mediului şi calităţii 

(HSEQ Awareness Training Program), 2005; 

- Curs perfecţionare pentru ocupaţia Expert Armonizare Legislativă, 2005; 

- Evaluări probabilistice utilizate în explorare cu softul RISK, 2006; 

- Curs-training de fotometrie microscopică - Aalen, Germania, 2006; 

- Curs „Asigurarea Siguranţei Postului şi Un Pas Înapoi 5x5”, 2006; 

- Curs ,,Pregătirea managerilor şi a personalului de laborator în vederea acreditării 

laboratorului de încercări”, 2006; 

- Curs ,,Fenomene de interacţiune rocă-fluid în medii poroase”, 2006; 

- Curs ,,Crearea si exploatarea bazelor de date utilizând aplicaţia Microsoft Access”, 

2007; 

- Curs de conducere defensivă ‚‚Defensive Driving Training Seminar”, 2007; 

- Curs ,,Utilizarea aplicaţiei Microsoft Excel XP în industria de petrol şi gaze”, 2007; 

- Curs ,,Identificarea şi evaluarea rocilor sursă de hidrocarburi după diagrafia 

geofízică. Posibilităţi şi limitări. Determinarea naturii mineralogice a argilelor”, 

2007; 

- Curs-training ,,StrataBugs software”, 2008;  
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- Curs limba engleză ,,Communicative Business English”, 2008;  

- Curs de conducere defensivă ‚‚Defensive Driving Training Seminar”, 2009; 

- Curs „Managementul proceselor”, 2009; 

- Curs/seminar „Conducere defensivă”, 2009; 

- Certificat de atestare A.N.R.M. pentru calitatea EXPERT, 2009; 

- Curs „Conducere defensivă”, 2010; 

- Doctorat în Geologie, 2011; 

- „The second Unconventional Gas Reservoirs Training Course/Seminar”, 2011; 

- Curs-training ,,StrataBugs software v2.0”, 2013; 

- Professional English Training Course (Pre-Intermediate), 2014; 

- Curs recertificare „Conducere defensivă”, 2019.   

 

6. Activitatea profesională:  

1983 - 1987: Petrom S.A. – Schela de Producţie Petrolieră Videle, jud. Teleorman - inginer 

geolog şi cadru didactic asociat la Liceul de Petrol Videle. 

1987 - 1988: Petrom S.A. – Sucursala Centrul de Certări şi Proiectări pentru Explorări 

Geologice Bucureşti (C.C.P.E.G. Bucureşti) - inginer geolog - analize micropaleontologice 

şi litologice pe probe din sondele săpate în unităţile geologice de interes pentru 

hidrocarburi. 

1988 - 1990: Petrom S.A. – Sucursala C.C.P.E.G. Bucureşti - cercetător ştiinţific - analize 

litologice şi analize micropaleontologice pe probe din sonde; teme de cercetare, studii şi 

cercetări paleontologice, stratigrafice şi paleogeografice ale bazinelor de sedimentare în 

vederea punerii în evidenţă a noi rezerve de hidrocarburi. 

1990 - 1994: Petrom S.A. – Sucursala C.C.P.E.G. Bucureşti - cercetător ştiinţific principal 

III - analize litologice şi analize micropaleontologice pe probe din sonde; teme de cercetare, 

studii şi sinteze paleontologice, stratigrafice şi paleogeografice ale bazinelor de sedimentare 

în vederea punerii în evidenţă a noi rezerve de hidrocarburi. 

1994 - 1996: Petrom S.A. – Sucursala C.C.P.E.G. Bucureşti - Şef Laborator Cercetări 

Stratigrafice - conducerea şi coordonarea activităţii de cercetare din cadrul laboratorului; 

teme de cercetare, studii şi sinteze paleontologice, stratigrafice şi paleogeografice ale 

bazinelor de sedimentare, în vederea punerii în evidenţă a noi rezerve de hidrocarburi; 

analize micropaleontologice. 

1996 - 2006: Petrom S.A. – Sucursala C.C.P.E.G. Bucureşti - Şef Secţie Studii şi Analize 

Probe Sonde - conducerea şi coordonarea activităţii de cercetare din cadrul secţiei (analize, 
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teme de cercetare, studii şi sinteze biostratigrafice, petrografice-sedimentologice şi 

geochimice); studii şi sinteze paleontologice, stratigrafice şi paleogeografice ale bazinelor 

de sedimentare în vederea punerii în evidenţă a noi rezerve de hidrocarburi; analize 

micropaleontologice; negocieri de contracte executate în cadrul Secţiei de Studii şi Analize 

Probe Sonde. 

2006 - 2008: Petrom S.A. – Institutul de Cercetări şi Proiectări Tehnologice Câmpina - Şef 

Laborator Geologic - conducerea şi coordonarea activităţii de cercetare din cadrul 

laboratorului (analize, teme de cercetare, studii şi sinteze biostratigrafice, petrografice-

sedimentologice şi geochimice); studii şi sinteze paleontologice, stratigrafice şi 

paleogeografice ale bazinelor de sedimentare în vederea punerii în evidenţă a noi rezerve de 

hidrocarburi; analize micropaleontologice; negocieri de contracte executate în cadrul 

laboratorului. 

2008 - 2013: OMV-Petrom S.A. – Institutul de Cercetări şi Proiectări Tehnologice Câmpina 

- Şef Secţia Zăcământ - conducerea şi coordonarea activităţii de cercetare din cadrul secţiei 

(analize, teme de cercetare, studii, sinteze, raportări); negocieri de contracte executate în 

cadrul secţiei.  

2013 - prezent: OMV-Petrom S.A. – Institutul de Cercetări şi Proiectări Tehnologice 

Câmpina - Şef Expert Explorare - supervizarea şi coordonarea tehnică a activităţii de 

cercetare geologică (analize, teme de cercetare, studii, sinteze, raportări); expertiză tehnică; 

susținere cursuri de specialitate.  

  

7. Lucrări realizate:  

a. publicate: 16 lucrări; 

b. nepublicate: * Teme de cercetare, studii şi sinteze geologice privind activitatea de 

explorare geologică pentru hidrocarburi – arhiva I.C.P.T. Câmpina (78 de lucrări în 

calitate de coautor-colaborator; 9 lucrări în calitate de coordonator-responsabil de 

temă); 

         * Comunicări ştiinţifice: 8. 

 8. Limbi străine: Franceza (citit, scris, vorbit); Engleza (citit, scris, vorbit). 

9. Cunoştinţe PC: PC Software: Windows, Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint. 

 10. Permis de conducere: Categoria B. 

 


