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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMATII PERSONALE  
 

Nume  BRICEAG, ANDREI 
Adresă  4, CLUCERU SANDU, BUCURESTI, ROMANIA 
Telefon  0040 723 74 31 14 

Fax  - 
E-mail  andrei.briceag@geoecomar.ro; andreiwartz@yahoo.co.uk 

 

Naţionalitate  Romana  
 

Data naşterii  10 IANUARIE 1981 
 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA  
  

• Perioada (de la – până la)  2007-prezent 
• Numele şi adresa angajatorului  Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marina - 

GeoEcoMar, 23-25, Dimitrie Onciul, sector 2, Bucureşti 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Geologie si geoecologie marina 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent cercetare 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Studii micropaleontologice si sedimentologice; participare la campanii de teren; participare la 

elaborarea rapoartelor stiintifice, participare la organizarea diverselor actiuni stiintifice 
(simpozioane, workshop-uri, etc) 

 
 

EDUCATIE SI FORMARE 
• Perioada (de la – până la)  Octombrie 2008 - Prezent 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Universitatea Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Geologie 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Diploma de doctorat in curs de pregatire “Evoluţia paleobiotică, paleoambientală şi 
paleoclimatică a Mării Negre în timpul Holocenului”  

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Studii postuniversitare 

   
• Perioada (de la – până la)  Septembrie 2007-iulie 2008 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Universitatea Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Evaluarea bazinelor de sedimentare 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Diploma de master 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 Studii postuniversitare 
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• Perioada (de la – până la)  Septembrie 2002-iulie 2007 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Universitatea Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Geologie tehnica, Sectia Zacaminte de minereuri 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Diploma de inginer geolog 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 Studii universitare 

   
• Perioada (de la – până la)  septembrie1997-iulie 2001 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”, Bucuresti 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Electronica 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Diploma de bacalaureat 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 Studii liceale 

 
 
 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

PERSONALE 
dobândite în cursul vieţii şi carierei  

dar care nu sunt recunoscute neapărat 
printr-un certificat sau o diplomă. 

 
LIMBA MATERNA  ROMANA 

 
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 

 

  Engleza 
• Abilitatea de a citi  Bine 

• Abilitatea de a scrie  Bine 
• Abilitatea de a vorbi  Bine 

 
  Franceza 

                       • Abilitatea de a citi  Satisfacator 
• Abilitatea de a scrie  Satisfacator 
• Abilitatea de a vorbi  Satisfacator 

 
 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE 
(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc.) 

 UTILIZARE CALCULATOR: MS OFFICE, CORELDRAW, SURFER, LOGPLOT, ADOBE PHOTOSHOP, 
ADOBE ILLUSTRATOR 

 
 

PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B 
 

INFORMATII SUPLIMENTARE  Participare la manifestari stiintifice nationale cu prezentari orale sau postere. 

 
 

 


