Curriculum vitae

Conf. dr. ing. Constantin NICOLESCU

Curriculum vitae
INFORMATII
PERSONALE

Nume:
Adresă:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Naţionalitate:
Starea civilă:
Data naşterii:
Locul naşterii:

NICOLESCU Constantin
Ploieşti, ROMANIA
0744 569 745 / 0244 573 171,
0244 575847
constantin.nicolescu@upg-ploiesti.ro; cnicolescu_ro@yahoo.com
română
căsătorit
01 martie 1956
Slănic / Prahova

EXPERIENTA
PROFESIONALA
Perioada:
Numele şi adresa
angajatorului:
Sectorul de activitate:
Funcţia sau postul ocupat:
Principalele activităţi şi
responsabilităţi:
Perioada:
Numele şi adresa
angajatorului:
Sectorul de activitate:
Funcţia sau postul ocupat:
Principalele activităţi şi
responsabilităţi:
Perioada:
Numele şi adresa
angajatorului:
Sectorul de activitate:
Funcţia sau postul ocupat:
Principalele activităţi şi
responsabilităţi:
Perioada:
Numele şi adresa
angajatorului:
Sectorul de activitate:
Funcţia sau postul ocupat:
Principalele activităţi şi
responsabilităţ:

2009 şi în prezent
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Catedra Foraj - Extractie
Conferenţiar universitar
Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, management proiecte;
Prodecan al Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor (2012-2020).
1990 – 2009
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Catedra Foraj - Extractie
Şef de lucrări
Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, management proiecte.
1983 – 1990
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti (Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti)
Catedra Foraj - Extractie
Asistent universitar
Activitate didactică, cercetare ştiinţifică
1981 – 1983
Schela de Petrol Moşoaia - Poiana Lacului, Jud Argeş
Secţia Probe Producţie şi Reparaţii Capitale Sonde:
Inginer, Adjunct şef de secţie
Activitate in productie, stabilire programe, coordonare, urmărire lucrări
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STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE
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:

1999 – 2003

Perioada:

1994 – 1995

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:

Perioada:

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:
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:

Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti / instituţie de învăţământ superior de stat
Forajul Sondelor si Extractia Petrolului si Gazelor / cercetare ştiinţifică
Doctorat / diplomă doctor (Nr.392/24.06.2004)
Învăţământ postuniversitar

Institutul Francez de Petrol –
École Nationale Supérieure de Pétrole et des Moteurs
Génie pétrolier
Diplôme d’Ingénieur IFP -’École Nationale Supérieure de Pétrole et des
Moteurs (Nr. 7420 / 2.10.1995)
Învăţământ postuniversitar

1976 - 1981
Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti – Facultatea de Forajul Sondelor si
Exploatarea Zăcămintelor de Petrol si Gaze / instituţie de învăţământ superior
de stat

Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Petrol si Gaze / inginer
Inginer / diploma de inginer (Nr. 7538/20.11.1981)
Învăţământ universitar de lungă durată (durata studiilor 5 ani)

1975 – 1976 – Serviciu Militar
1971 – 1975
Liceul de Cultura Generală Slănic Prahova / instituţie de învăţământ
preuniversitar de stat

Liceu de Cultură Generală, secţia REALĂ / învăţământ liceal
Studii medii / diploma de bacalaureat (Nr.314 / 3..06.1975)
Învăţământ preuniversitar (durata studiilor 4 ani)
1963 – 1971
Scoala generală nr.2 Slănic/ instituţie de învăţământ preuniversitar de stat
Scoală primară + gimnazială / învăţământ primar + gimnazial
Studii primare şi gimnaziale
Învăţământ primar şi gimnazial (durata studiilor 8 ani)
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APTITUDINI SI
COMPETENTE
PERSONALE
Limba maternă:
Limbi străine cunoscute:
abilitatea de a citi
abilitatea de a scrie
abilitatea de a vorbi

Limba română
Limba franceză

Limba engleză

foarte bine
foarte bine
fluent

bine
satisfăcător
satisfăcător

Aptitudini şi
competenţe
profesionale:

 Activităţi didactice în învăţământul superior tehnic;
 Conducere proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie.
 Atestat International Wells Control Forum (actual IWCF) obtinut la/
Institutul Francez de Petrol, 1995
 Activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul exploatării
zăcămintelor de petrol şi gaze, exploatării sondelor marine, exploatării
sondelor orizontale, testării stratelor, tehnologiilor noi de extracţie a
petrolului etc. ;
 Activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrǎri în domeniul protecţiei
mediului şi tehnologiilor de remediere a zonelor poluate.

Aptitudini şi
competenţe
manageriale:

 2000 – 2003: Project Manager pentru societatea franceză ATEGeoclean în cadrul Proiectului PHARE RO 99 10.02 – Facilitarea
privatizării şi reorganizării întreprinderilor petroliere din zona Ploieşti
prin limitarea impactului asupra mediului;
 1998 -2004: Consultant pe probleme de mediu la sociétatea Rhône
Poulenc Romania (actual Rhodia Romania).
 2012 –2020 : Prodecan al Facultăţii de Ingineria Petrolului şi
Gazelor

 Operare PC: Windows, MS Office;
 Software profesionale pentru exploatarea zacamintelor.
 Proiectarea şi realizarea unor lucrări de depoluare
Permis de conducere: Categoria B

Aptitudini şi
competenţe tehnice:

INFORMATII
SUPLIMENTARE
Publicaţii şi brevete:

Afilieri profesionale:

Autor sau coautor la:
 2 cărţi ;
 5 suporturi de curs;
 44 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau în
volume ale unor manifestări ştiinţifice;
 26 comunicări la diverse manifestări ştiinţifice;
 85 lucrări de cercetare ştiinţifică realizate pe bază de contracte.






Membru în consiliul profesoral al Facultăţii IPG 9(2008-2020};
Membru in Senatul UPG (2012-2020);
Prodecan al facultăţii IPG (2012-2020);
Membru al Societatii Inginerilor Petrolisti – SPE International
Membru al Societăţii Internaţionale de Mecanica Rocilor - ISRM

Data întocmirii: 12.05.2020
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