
   
  
 

 

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

 
 
 

INFORMATII PERSONALE  
 

Nume  ANGHEL SORIN 

Adresă  STR. Blejan  Florea, NR.5, Bl 14, Ap. 8 Sector 5 Bucuresti Cod.Postal:052156 

Telefon  0740659442 

Fax   

E-mail  soanghel@geoecomar.ro 

 
Naţionalitate  romana 

 
Data naşterii  13.07.1967 

 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA  
  

• Perioada (de la – până la)  Oct.1995- in prezent 
 

• Numele şi adresa angajatorului  GEOECOMAR – Str. Dimitrie Onciul Nr.  23-25 Bucuresti 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  CS III 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Achizitia prelucrarea si Interpretarea datelor magnetometrice in domeniul geofizicii ambientale 

(de mica adancime), cu aplicatii in domeniul protectiei mediului si arheologiei. 
   

• Perioada (de la – până la)  Oct.1992-oct.1995 
• Numele şi adresa angajatorului  S.C PROSPECTIUNI S.A - Str.Caransebes Nr.1 Bucuresti 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Prospectiune seismica pentru petrol si gaze naturale 

• Funcţia sau postul ocupat  Inginer Geofizician –Adjunct sef de echipa 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Organizarea si conducerea activitatii de cercetare seismica, prelucrare si interpretare 

preliminara a datelor seismice 
 
 

 
 
• Perioada (de la – până la)      2004- in 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 

 Doctorand 

   
• Perioada (de la – până la)  1987-1992 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 UNIVERSITATEA BUCURESTI –Facultatea de Geologie si  Geofizica 

EDUCATIE SI FORMARE 



   
  
 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Inginer Geofizician 

   
• Perioada (de la – până la)  1982-1986  
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Liceul de Matematica Fizica Dinicu Golescu –Campulung Muscel- Sectia   Electrotehnica 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Diploma de bacalaureat 

 

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                                                     FRANCEZA 
• Abilitatea de a citi  BINE                                                              BINE 

• Abilitatea de a scrie  BINE                                                            SATISFACATOR 
• Abilitatea de a vorbi  SATISFACATOR                                    SATISFACATOR 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE SOCIALE 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 

într-un mediu multicultural, ocupaţi o 
poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o 
activitate în care munca de echipă 

este esenţială.  
(de exemplu cultură, sport etc.) 

 In cadrul GEOECOMAR , ocup functia de Cercetator Stiintific III si imi desfasor activitatea in 
Laboratorul de Metode Geofizice de Investigare Adanca. In cadrul laboratorului munca in echipa 
este esentiala. 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

ORGANIZATORICE 
De exemplu coordonaţi sau 

conduceţi activitatea altor persoane, 
proiecte şi gestionaţi bugete ; la locul 

de muncă, în acţiuni voluntare (de 
exemplu în domenii culturale sau 

sportive) sau la domiciliu. 

 Aptitudinile si competentele organizatorice le-am dobandit prin coordonarea in calitate de 
partener  a unui proiect CEEX, respectiv conducerea si coordonarea mai multor granturi ale 
Academiei Romane. In cadrul acestor proiecte am condus activitatea persoanelor implicate si 
am gestionat bugete. 
-GRANT ACADEMIA ROMANA “ Cercetari geofizice pentru evidentierea si studierea vestigiilor 
anticedin cadrul sitului arheologic “Cetatea Argamum” 
- GRANT ACADEMIA ROMANA “ Cercetari geofizice pentruevidentierea si studierea vestigiilor 
anticedin cadrul sitului arheologic “Cetatea HISTRIA” 
- Program CEEX: cercetari hidrogeofizice pentru monitorizarea spatio-temporala a zonelor de 
contaminare cu hidrocarburi si ape reziduale din arealul rafinariilor ASTRA, PETROTEL, 
PETROBRAZI SI VEGA 
- Program CEEX: SITRAD - Sistem topo-hidrografic inteligent pentru îmbunătăţirea navigaţiei 
fluviale pe sectorul românesc al Dunării. 
- Program CORINT FP6 – Evaluarea Capacitatii de Prelucrare si Stocare a CO2 in Romania 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE TEHNICE 

(utilizare calculator, anumite tipuri de 
echipamente, maşini etc.) 

 Achizitia, Prelucrarea si Interpretarea datelor magnetometrice folosind aparatura Geometrics. 
Achizitia datelor electrometrice si geodezice. 
Utilizarea softurilor profesionale de prelucrare, Interpretare si modelare a datelor geofizice 
OASIS MONTAGE- POTENT Q si GRAVMAG Interpretation 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE ARTISTICE 

Muzică, desen, pictură, literatură etc. 
 [ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit ] 

 
ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE  [ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit ] 



   
  
 

Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior. 

 
PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B – Obtinut in anul 1991 

 
INFORMATII SUPLIMENTARE : Membru al asociaţiilor profesionale:   European Association of Geoscientists and Engineers - 

EAGE  
Societatea Română de Geofizică – SRG 
Balkan Geophysical Society – BGS 
Societatea Română de Geologie – SRG 
American Geophysical Union – AGU 
Society of Exploration Geophysicists-SEG 

 
 

ANEXE  [ Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul ] 
 
 


