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 Curriculum vitae 

  
INFORMATII 
PERSONALE 

 

  
Nume: Nicolescu Şerban 

Adresă: Str. Democraţiei nr. 86, bloc H3, Ploieşti 
Telefon: 0723167850 

Fax:  
E-mail: nserban@mail.upg-ploiesti.ro 

Naţionalitate: Română 
Starea civilă: Căsătorit 
Data naşterii: 14 februarie 1957 

Locul naşterii: Loc. Gorgotă, com. Răzvad, judeţul Dâmboviţa 

  

EXPERIENTA 
PROFESIONALA 

 

  
Perioada: Septembrie 1982- octombrie 1984 

Numele şi adresa 
angajatorului: Schela de foraj Moreni, judeţul Dâmboviţa 

Sectorul de activitate: Forajul sondelor 
Funcţia sau postul ocupat Inginer  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: Conducerea activităţii de foraj la sonde de medie şi mare adâncime 

Perioada: Octombrie 1984-septembrie 1990 
Numele şi adresa 

angajatorului: Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti 

Sectorul de activitate: Învăţământ superior 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: 

Predare cursuri şi conducerea orelor de lucrări şi proiecte de an la 
disciplina „Forajul sondelor” 

Perioada: Octombrie 1990 – octombrie 2001 
Numele şi adresa 

angajatorului: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

Sectorul de activitate: Învăţământ superior 
Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: 

Predare cursuri şi conducerea orelor de lucrări şi proiecte de an la 
disciplina „Forajul sondelor”, Forajul sondelor dirijate, Completarea 
sondelor 

Perioada: Octombrie 2001 - prezent 
Numele şi adresa 

angajatorului: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

Sectorul de activitate: Învăţământ superior 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: 

Predare cursuri şi conducerea orelor de lucrări şi proiecte de an la 
disciplina „Forajul sondelor”; Forajul sondelor dirijate, Completarea 
sondelor (studii aprofundate); instruire şi acreditare internaţională în 
prevenirea şi combaterea manifestărilor eruptive la sonde (well control) 
cu certificare IWCF (international well control forum) 

EDUCAŢIE SI 
FORMARE 

 

  

Perioada: Septembrie 1977 – iunie 1982 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ prin care s-a 
realizat formarea profesională: 

Institutul de Petrol şi gaze Ploieşti, Facultatea „Forajul sondelor şi 
exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze” 

Domeniul calificării / aptitudini 
ocupaţionale Inginerie de petrol şi gaze/ forajul sondelor şi exploatarea 
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zăcămintelor de hidrocarburi 
Tipul calificării / diploma 

obţinută Inginer/diplomă de inginer cu nr. 15831/106/20.10.1982 
Nivelul de clasificare a  

formei de învăţământ  
Perioada: August 1997- iulie 1998 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ prin care s-a 

realizat formarea profesională: 

Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs, Faculte 
Developpement et Exploitation des Gisements, Cycle Genie Petrolier, 
Rueil Malmaison, Franţa 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Inginerie de petrol şi gaze/ forajul sondelor şi exploatarea 
zăcămintelor de hidrocarburi 

Tipul calificării / diploma 
obţinută Inginer/diploma de inginer  

Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ  

Perioada: Martie 1990 – iunie 1999 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ prin care s-a  
realizat formarea profesională: 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

Domeniul calificării / aptitudini 
ocupaţionale Ştiinţe inginereşti/Mine, Petrol şi Gaze 

Tipul calificării / diploma 
obţinută Doctorat/diploma de doctor seria A nr. 0001168 

Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ  

APTITUDINI SI 
COMPETENTE 
PERSONALE 

 

  
Limba maternă: română 

Limbi străine cunoscute: Franceză Engleză   
abilitatea de a citi bine bine   

abilitatea de a scrie bine bine   
abilitatea de a vorbi bine bine   

  

Aptitudini şi 
competenţe 

profesionale: 

 Predarea disciplinelor din domeniul Forajului sondelor, Utilizarea 
calculatoarelor în foraj, Simularea proceselor din foraj-exploatare 

 Desfăşurarea activităţilor de seminar, lucrări practice, proiecte de 
an. 

 Conducerea lucrărilor de diplomă şi a disertaţiilor absolvenţilor 
cursurilor de licenţă şi de masterat. 

 Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică fundamentală şi 
aplicativă în domeniile menţionate. 

 Instruire şi acreditare internaţională a studenţilor şi specialiştilor din 
industria de petrol şi gaze în prevenirea şi combaterea manifestărilor 
eruptive la sondele de petrol şi gaze. 

  
Aptitudini şi 
competenţe 
manageriale: 

Conducerea activităţii de învăţământ cu frecvenţă redusă IFR din cadrul 
facultăţii. 

Aptitudini şi 
competenţe 

organizatorice 

 

Aptitudini şi 
competenţe tehnice 

 Elaborarea, conducerea şi urmărirea aplicării unor proiecte din 
domeniul Forajului sondelor de petrol şi gaze.  

Permis de conducere: Da, categoroia B 

  
INFORMATII 

SUPLIMENTARE 
 

  
Publicaţii şi brevete:  5 cărţi publicate 
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 50 de articole publicate 

 24 de lucrări susţinute la manifestări ştiinţifice nationale şi 
internaţionale 

 30 de lucrări de cercetare pe bază de contract 
  
Afilieri profesionale: SPE-ROM (Societatea Inginerilor de Petrol din Rom&nia) 

 SPE INTERNATIONAL (Society of Petroleum Engineers),  
  

 

 

 
05.11.2020          Conf.dr.ing. Şerban Nicolescu 
          


