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 Curriculum vitae 

  
INFORMATII 
PERSONALE 

 

  
Nume: PETRE Maria 

Adresă: Ploieşti, ROMANIA 
Telefon: 0722767061 

Fax:  
E-mail: mapatrascu@yahoo.com  

Naţionalitate: română 
Starea civilă: căsătorită 
Data naşterii:  

Locul naşterii: Ploieşti / Prahova 

  

EXPERIENTA 
PROFESIONALA 

 

  
Perioada: 1999 şi în prezent 

Numele şi adresa 
angajatorului: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

Sectorul de activitate: Catedra Foraj-Extracţie 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 

Perioada: 1990 – 1999  
Numele şi adresa 

angajatorului: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

Sectorul de activitate: Catedra Foraj-Extracţie 
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 

Perioada: 1983 – 1990  
Numele şi adresa 

angajatorului: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti (Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti) 

Sectorul de activitate: Catedra Foraj-Extracţie 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 

  

EDUCATIE SI 
FORMARE 

 

  

Perioada: 1982– 1987  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ prin care s-a 
realizat formarea profesională: 

Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti / instituţie de învăţământ superior de stat 

Domeniul calificării / aptitudini 
ocupaţionale Forajul şi extracţia petrolului şi gazelor / cercetare ştiinţifică 

Tipul calificării / diploma 
obţinută Doctorat / diplomă doctor  (SERIA C Nr.597/5.09.1987) 

Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ Învăţământ postuniversitar 

Perioada: 1975 – 1980  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ prin care s-a  
realizat formarea profesională: 

Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti – Facultatea de Forajul sondelor şi 
exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze / instituţie de învăţământ superior de 

stat 
Domeniul calificării / aptitudini 

ocupaţionale Foraj extracţie / inginer (nota 10 la examenul de diplomă) 
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Tipul calificării / diploma 
obţinută Inginer / diploma de inginer (Nr.394725- Minister / Nr. 6982/08.12.1980Institut) 

Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ Învăţământ universitar de lungă durată (durata studiilor 5 ani) 

Perioada: 1971 – 1975  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ prin care s-a  
realizat formarea profesională: 

Liceul Mihai Viteazul din Ploieşti / instituţie de învăţământ preuniversitar de stat 

Domeniul calificării / aptitudini 
ocupaţionale Liceu teoretic, secţia REAL / învăţământ liceal  

Tipul calificării / diploma 
obţinută Studii medii / diploma de bacalaureat (Seria Nr.79258 eliberată 02.07.1975)                 

Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ Învăţământ preuniversitar (durata studiilor  4 ani) 

Perioada: 1963 – 1971  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ prin care s-a 
 realizat formarea profesională: 

Scoala Nr. 15 din Ploieşti / instituţie de învăţământ primar şi gimnazial de stat 

Domeniul calificării / aptitudini 
ocupaţionale Scoală primară şi gimnazială / învăţământ primar şi gimnazial 

Tipul calificării / diploma 
obţinută Studii primare şi gimnaziale / certificat de absolvire a şcolii de 8 ani         

Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ Învăţământ primar şi gimnazial (durata studiilor  8 ani) 

  
APTITUDINI SI 
COMPETENTE 
PERSONALE 

 

  
Limba maternă: Limba română 

Limbi străine cunoscute: Limba franceză Limba engleză   
abilitatea de a citi bine bine   

abilitatea de a scrie bine satisfăcător   
abilitatea de a vorbi bine satisfăcator   

  

Aptitudini şi 
competenţe 

profesionale: 

 Activităţi didactice  în învăţământul superior tehnic; 

 Activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul forajului şi extracţiei 
petrolului şi gazelor; 

 

  

Aptitudini şi 
competenţe 
manageriale: 

 2008 - 2016: Membru al Consiliului Facultăţii de Inginerie de Petrol 
şi Gaze din cadrul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti; 

 1983 şi în prezent: Membru / secretar al unor comisii de examen 
de diplomă, examen de disertaţie, doctorat; 

 1990 – 1994: Membru al Consiliului Facultăţii de Inginerie de Petrol 
şi Gaze din cadrul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti; 

 

  
  

INFORMATII 
SUPLIMENTARE 

 

  

Publicaţii şi brevete: 

Autor sau coautor la: 

 9 cărţi (cursuri, manuale, monografii, îndrumare) de nivel 
universitar; 

  50 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau în 
volume ale unor manifestări ştiinţifice; 

 10 de comunicări la diverse manifestări ştiinţifice (nepublicate); 

 4  de suporturi de curs (totalizând peste 150 de pagini, puse la 
dispoziţia studenţilor atât în format tipărit, cât şi în format electronic) 
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 51  lucrări de cercetare ştiinţifică, proiectare realizate pe bază de 
contracte; 

 
  

Afilieri profesionale: 
  2005 şi în prezent: membru al SPE  
Membru AGIR şi ISRM 

  
:  

  
 


