
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Paul  ROSCA  

Adresă  

Telefon    

Fax(uri)  

E-mail prosca@upg-ploiesti.ro 
  

Naţionalitate ROMANA 
  

Data naşterii  
  

Sex masculin 
  

  

       Locul de muncă Universitatea  Petrol-Gaze in Ploieşti, Facultatea. de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, 
Vicerector, profesor univ.dr.ing.  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2004-prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Predare cursuri şi coordonare activitate de cercetare ştiinţifică studenţi, masteranzi şi doctoranzi. 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti nr. 39, 100680 Ploieşti ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educaţie şi cercetare 
  

Perioada 2000-2004 

Funcţia sau postul ocupat   Conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Predare cursuri şi coordonare activitate de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti nr. 39, 100680 Ploieşti ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educaţie şi cercetare 
  

Perioada 1990-2000 

Funcţia sau postul ocupat   Sef lucrari 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Predare cursuri şi coordonare activitate de cercetare ştiinţifică a studenţilor  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti nr. 39, 100680 Ploieşti ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educaţie şi cercetare 

Perioada 1982-1990 

Funcţia sau postul ocupat   Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate de laborator si cercetare ştiinţifică a studenţilor  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti nr. 39, 100680 Ploieşti ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educaţie şi cercetare 
 

Perioada 1981-1982 

Funcţia sau postul ocupat   Inginer proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Proiectarea instalaţiei de soventare uleiuri naftenice de la rafinaria Astra 

Numele şi adresa angajatorului IPIP-Ploieşti 



 

Perioada 1980-1981 

Funcţia sau postul ocupat   Inginer  

Activităţi şi responsabilităţi principale   Inginer productie  

Numele şi adresa angajatorului Rafinaria ASTRA Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productie 
 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

1975-1980 
   Inginer Chimist,specializarea : Prelucrarea Petrolului si Petrochimie 

 
Institutul de Petrol si Gaze Ploiesti 
 
1989-1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat, Diploma de doctor în Chimie specializarea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

 

Limba maternă Română  

            Limbi străine cunoscute Engleză –bine, Franceză – Foarte bine  

  

 Competenţe şi abilităţi sociale 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 
Activitati manageriale in invatamantul superior:  
 - Secretar stiintific al Senatului Universitatii Petrol-Gaze din PloiestI-(2000-2004) 
 - Decan al facultatii Tehnologiaa Petrolului si Petrochimiei-(2004-2008), (2008-2012), (2012-
 2016)  
 -Prorector al Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti (2016-prezent)    
Conducere doctorat  din 2008 
Membru comisie CNATDCU( Inginerie Chimica) 
Activitati coodonare proiecte: 
 -Coordonator 3 proiecte PNCD2) 
 -Cordonator 1 proiect CEEX 
 -Coordonator  8 contracte cu terti 

   Director curs postuniversitar: 
 - Utilizarea tehnicii de analiză curaze X in industria petrolului şi petrochimie, 
   Director program Masterat: Tehnologii Avansate in Protectia Mediului.  
   Partener in proiecte internationale: 

- Catalizatori pentru protecţia mediului (TEMPUS JEP11243)-1999 

              -      Invaţământ continuu (TEMPUS JEP14448)- 2001 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare OFFICE (Word, Excel, Oriigin,Power Point); imbaje de programare (FORTRAN, TurboBasic); 
softuri de aplicatii (PROII, ASPEN +, HYSIS 

  

Permis(e) de conducere  
Permis de conducere categoria B 

  

  

  



 

Informaţii suplimentare Lucrări elaborate şi / sau publicate: 69 lucrări de cercetare  publicate sau comunicate, dintre 
care 33 articole au fost publicate în reviste cotate ISI. ; 5 carti  
Contracte de cercetare: 45 contracte de cercetare  
Specializări şi calificări:  

 1993(aprilie-mai)  -Stagiu de specializare la Institutul Francez de Petrol (Franţa) în domeniul 
“ rafinage et genie chimique” 

 1997 (ianuarie- iulie) ;  1998 (ianuarie- iulie) - Stagiu de specializare la Universitatea Paris 
VII (Franţa) în domeniul catalizatorilor  pentru depoluarea auto. 

 1999 (iunie- iulie - Stagiu de specializare la Universitatea Paris VII (Franţa)în domeniul 
catalizatorilor  pentru depoluarea auto 

Profesor invitat la Universitatea Paris VII  (iunie-2000) pentru prelegeri în domeniul 
catalizatorilor    pentru depoluarea auto 
 

 
Data: 10.11.2019   

           
      

          
 
 

 
 
 

          
 
 


