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INFORMAŢII PERSONALE Nae Ion  
 

 

 Ploieşti, jud. Prahova 

 0244 575173 int. 254        

 inae@upg-ploiesti.ro, inae59@gmail.com  

Sexul M | | Naţionalitatea Română 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

Perioada 27.11.2017 – până în prezent  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Petrol-Gaze’’ din Ploieşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, cercetare ştiinţifică în domeniul Inginerie Mecanică 
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar abilitat OMENCS nr. 5802/27.11.2017  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducere doctorat, domeniul Inginerie Mecanică 
  

Perioada 2008 – 2012 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Petrol-Gaze’’ din Ploieşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, cercetare ştiinţifică în domeniul Inginerie Mecanică 
Funcţia sau postul ocupat Șef catedră Tehnologii de Fabricare și Management Industrial 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Management universitar 
  

Perioada 2012 – 15.07.2020 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Petrol-Gaze’’ din Ploieşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, cercetare ştiinţifică în domeniul Inginerie Mecanică 
Funcţia sau postul ocupat Director Departament Inginerie Mecanică 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Management universitar 
  

Perioada 2004 – până în prezent 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Petrol-Gaze’’ din Ploieşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Predare cursuri, lucrări de laborator, proiecte, activitate de cercetare. 
Predare cursuri la disciplinele: „Tehnologia fabricării utilajului tehnologic” „Tehnologii 
de fabricație”, „Fabricarea asistată de calculator a utilajelor petroliere și petrochimice” 
„Monitorizarea, diagnoza și mentenanța sistemelor tehnologice petroliere” 
„Metodologia cercetării teoretice și experimentale” „Controlul calităţii utilajului 
petrolier’’, ‘’Tehnologii avansate în fabricarea utilajului petrolier”, „Controlul şi 
asigurarea calităţii produselor”, „Managementul proiectelor”, „Managementul 
cercetării, dezvoltării, inovării” „Managementul proiectelor în industria petrolieră și 
petrochimică” 
Conducere seminarii, lucrări de laborator, proiect.  
Conducere proiecte de diplomă şi lucrări de absolvire (disertaţie).  
Activitate de cercetare ştiinţifică pe bază de contract în domeniile: fiabilitatea, 
siguranţa în exploatare şi verificarea calităţii utilajului petrolier; tehnologii de fabricare a 
utilajului petrolier 

  
Perioada 2000 – 2004 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Petrol-Gaze’’ din Ploieşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Predare cursuri, lucrări de laborator, proiecte, activitate de cercetare. 
Predare cursuri la disciplinele: „Toleranțe și măsurători tehnice” „Tehnologia fabricării 
utilajului tehnologic” „Mașini-unelte și prelucrări prin așchiere”, „Fabricarea asistată de 
calculator a utilajelor petroliere și petrochimice” „Metodologia cercetării teoretice și 
experimentale” „Controlul calităţii utilajului petrolier’’, ‘’Tehnologii avansate în 
fabricarea utilajului petrolier”, „Controlul şi asigurarea calităţii produselor”, 
„Managementul proiectelor” 
Conducere seminarii, lucrări de laborator, proiect.  
Conducere proiecte de diplomă şi lucrări de absolvire (disertaţie).  
Activitate de cercetare ştiinţifică pe bază de contract în domeniile: fiabilitatea, 
siguranţa în exploatare şi verificarea calităţii utilajului petrolier; tehnologii de fabricare a 
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utilajului petrolier 
 

Perioada 
 
1994 – 2000 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Petrol-Gaze’’ din Ploieşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Predare cursuri, lucrări de laborator, activitate de cercetare. 
Predare cursuri la disciplinele: ‘’Toleranţe şi măsurări tehnice’’, ‘’Toleranţe şi control 
dimensional’’, ‘’Tehnologia construcţiei utilajului petrolier - de schelă‘’, ‘’Maşini-unelte şi 
prelucrări prin aşchiere’’, ‘’Maşini-unelte’’, ‘’Proiectarea sculelor aşchietoare’’, 
‘’Controlul calităţii utilajului petrolier’’. 
Conducere seminarii, lucrări de laborator.  
Conducere proiecte de diplomă şi lucrări de absolvire (disertaţie).  
Activitate de cercetare ştiinţifică pe bază de contract în domeniile: fiabilitatea, 
siguranţa în exploatare şi verificarea calităţii utilajului petrolier; tehnologii de fabricare a 
utilajului petrolier 

  
Perioada 1991 – 1994 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Petrol-Gaze’’ din Ploieşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Lucrări de laborator, proiecte, activitate de cercetare  
Conducere seminarii şi lucrări de laborator 

  
Perioada 1986 – 1991  

Numele şi adresa angajatorului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP PLOIESTI, 
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, Ploiesti, jud. Prahova, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Atelier de proiectare aparate de măsură și control (AMC-uri) pentru foraj-extracţie 
Funcţia sau postul ocupat Inginer cercetător gr. III 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Lucrări de proiectare de aparate de măsură şi control din domeniul industriei petroliere 
(regulator pneumatic de nivel, planimetru de rădăcină pătrată, autoclavă pentru 
preîncălzirea matriţelor etc.).  
Proiectarea standurilor de încercare (stand pentru determinarea presiunii de comandă 
la regulatoarele pneumatice de nivel).  
Lucrări de avizare şi de omologare a produselor noi (robinet de reglare, releu 
regulator de temperatură, planimetru de rădăcină pătrată etc.).  
Elaborarea notelor de comandă (regulator pneumatic de nivel, planimetru de rădăcină 
pătrată, autoclavă pentru preîncălzirea matriţelor etc.). 
Asistenţă tehnică. 

Perioada 1984 – 1986 
Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea Mecanică Câmpina (PCC Sterom - Cameron Romania – Câmpina) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Atelier de proiectare şi urmărirea produselor 
Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Reproiectare produse (reproiectarea cleştilor multidimensionali de foraj în variantă 
matriţată). 
Proiectarea dispozitivelor (dispozitive pentru prelucrarea mecanică a reperelor cleştilor 
multidimensionali de foraj).  
Elaborarea documentaţiei pentru întocmirea standardelor de ramură pentru produse 
noi 
Realizarea de tehnologiilor de execuţie (pentru omologarea produselor proiectate),  
Asistenţă tehnică. 

  
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Perioada 1979 – 1984  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care 

s-a realizat formarea profesională 
Institutul de Petrol-Gaze Ploieşti 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Facultatea Utilaj Tehnologic, secţia schelă 
Tipul calificării/diploma obţinută Inginer mecanic / diploma de inginer (seria B, nr. 16004 - Minister /                         

nr. 879/06.09.1984-Institut) 
 

Perioada 1988 – 1989 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care 

s-a realizat formarea profesională 
Institutul de Petrol - Gaze Ploieşti 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Cursuri postuniversitare de tribologie 
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Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă postuniversitară / diploma de absolvire (seria F, nr. 428 - Minister /                  
nr. 478/06.12.1989-Institut) 

 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care 
s-a realizat formarea profesională 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 
 
 

Tipul calificării/diploma obţinută 
 
 

Perioada 

 
1990 - 1994 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 
 
Stagiul de pregătire doctorat, Teza de doctorat Contribuţii la studiul construcţiei 
cleştilor multidimensionali utilizaţi în foraj, Universitatea “Petrol-Gaze” Ploieşti, 
2.06.1994, Ploieşti 
Doctor în ştiinţe tehnice / diplomă doctor (seria M, nr.000016 - Minister /                  
nr. 264/03.04.1995-Institut) 
 
1998 – 2001  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care 
s-a realizat formarea profesională 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 
Tipul calificării/diploma obţinută 

Institutului Naţional de Dezvoltare Economică (I.N.D.E.) – Ploieşti, Scoală de Înalte 
Studii Post-Universitare “Academia de Studii Economice” din Bucureşti Dezvoltarea 
economică a întreprinderii 
Diplomă postuniversitară / diploma de absolvire (seria G, nr. 0000876 - Minister /                  
nr. 176/27.06.2003-Institut) 

 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care 
s-a realizat formarea profesională 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 
Tipul calificării/diploma obţinută 

 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care 
s-a realizat formarea profesională 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 
Tipul calificării/diploma obţinută 

 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care 
s-a realizat formarea profesională 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 
Tipul calificării/diploma obţinută 

 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care 
s-a realizat formarea profesională 

 
 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 
 

Tipul calificării/diploma obţinută 
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care 

s-a realizat formarea profesională 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

 
Tipul calificării/diploma obţinută 

 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care 
s-a realizat formarea profesională 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 
 
 

Tipul calificării/diploma obţinută 
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care 

s-a realizat formarea profesională 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

 

 
1998 – 2001 
Conservatoire National des Arts et Metiers din Paris – institut cu profil economic 
Dezvoltarea economică a întreprinderii 
Diplomă postuniversitară / diploma de absolvire (seria C / 05.05.2003 - Paris) 
 
 
2001 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 
Cursuri de perfecţionare pentru tehnologii avansate CAD, CAM, GIS şi management 
performant 
Certificat 
 
2001 
Universitatea Politehnica Bucureşti, în cadrul programului RELANSIN 
 
Cursuri de perfecţionare – Managementul proiectelor  
Certificat / certificat de absolvire (nr. 415 / 14.02.2001 – AMCSIT Politehnica) 
 
2007 
Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS, curs 
organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Învăţământului Profesional şi Tehnic la 
nivel regional” 25-26 iunie 2007, Sinaia, România 
Seminar tematic „Managementul şi învăţarea centrată pe student pentru cadrele 
didactice universitare”  
 
 
 
2007 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 
 
Training programme for staff of the Business Support Providers and Individual 
Consultants in: Effective Project Management, 12-13 June 2007, Ploiesti   
Certificat 
 
2007 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 
 
Training programme for staff of the Business Support Providers and Individual 
Consultants in: Business Planning, Finance and Management, 10-11 July 2007, 
Ploiesti 
Certificat 
 
2007 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 
 
Training programme for staff of the Business Support Providers and Individual 
Consultants in: Effective Business Consultancy, 17-18 July 2007, Ploiesti 
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Tipul calificării/diploma obţinută 
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin care 

s-a realizat formarea profesională 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

 
 

Tipul calificării/diploma obţinută 
 
 

Certificat 
 
2007 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 
 
Training programme for staff of the Business Support Providers and Individual 
Consultants in: Accessing and Managing EU funds EU Projecting, 24-25 July 2007, 
Ploiesti 
Certificat 
 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

Limba(i) maternă(e) Română   

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceza  C1 C1 C1 C1 C1 

Engleza  A1 A1 A1 A1 A1 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic; 

▪ competenţe de comunicare obţinute prin experienţa în activitatea de cercetare; 

▪ competenţe de comunicare dobândite prin prezentarea lucrărilor științifice 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Spirit de echipă, capacitate de adaptare la situaţii noi, obţinute prin experienţa în activitatea didactică 
şi de cercetare 

▪ Capacitatea de a organiza activitățile şi de a determina colectivul să se implice în rezolvarea 
problemelor;  

▪ capacitatea de a dezvolta programe organizatorice şi de ale gestiona.  

▪ secretar al comisiei de examene de diplomă în perioada 1991 - 1992, 1992 - 1993; 1993 – 1994;  

▪  secretar al comisiei  pentru examenul de licenţă şi de absolvire a cursurilor la forma de învăţământ 
Studii Aprofundate specializarea Forajul şi Exploatarea Sondelor Marine în anul universitar: 1994-
1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002,          
2002-2003, 2003-2004;  

▪ membru al comisiei  pentru examenul de licenţă şi de absolvire a cursurilor la forma de învăţământ 
Studii Aprofundate specializarea Forajul şi Exploatarea Sondelor Marine în anul universitar: 2004-
2005;  

▪ membru al comisiei  de absolvire la forma de învăţământ Master specializarea TAPFUPP: 2005-
2012; 

▪ președintele comisiei de absolvire la forma de învăţământ Master specializarea IEOUP: 2013; 2015; 
2016; 2017  

▪ membru al comisiei  de absolvire la forma de învăţământ Master specializarea MMRFZ: 2015-2016; 

▪ președintele comisiei de absolvire la forma de învăţământ Master specializarea MIMPZ: 2016; 2017  

▪ membru în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de preparator, asistent, şef de 
lucrări;conferențiar, profesor 

▪ secretar în cadrul comisiei de admitere la Facultatea ‘’Inginerie Mecanică şi Electrică‘’ în perioada 
1993 - 1994, 1999 –2000; 

▪ membru în comisiile pentru susţinerea examenelor şi referatelor de doctorat. 

▪ 2008 - 2012 - şeful catedrei Tehnologii de Fabricare și Management Industrial 

▪ 2012 – 2020 - director Departament Inginerie Mecanică 

▪ 2012 – prezent - membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică 

▪ 2016 – 2020 - membru în Senatul Universității Petrol-Gaze din Ploiești 

▪ 2011-2012 – membru în comisia de examinare a candidaților înscriși la concursul de admitere la 
studii universitare de doctorat, anul universitar 2011-2012, domeniul de doctorat Inginerie Mecanică 

▪ 2012-2013 – membru în comisia de examinare a candidaților înscriși la concursul de admitere la 
studii universitare de doctorat, anul universitar 2012-2013, domeniul de doctorat Inginerie Mecanică, 
decizia nr. 2043/18.09.2012 

▪ 2013-2014 – membru în comisia de examinare a candidaților înscriși la concursul de admitere la 
studii universitare de doctorat, anul universitar 2013-2014, domeniul de doctorat Inginerie Mecanică 

▪ 2014-2015 – membru în comisia de examinare a candidaților înscriși la concursul de admitere la 
studii universitare de doctorat, anul universitar 2014-2015, domeniul de doctorat Inginerie Mecanică 

▪ 2015-2016 – membru în comisia de examinare a candidaților înscriși la concursul de admitere la 
studii universitare de doctorat, anul universitar 2015-2016, domeniul de doctorat Inginerie Mecanică 

▪ 2019-2020 – membru în comisia de examinare a candidaților înscriși la concursul de admitere la 
studii universitare de doctorat, anul universitar 2019-2020, domeniul de doctorat Inginerie Mecanică 

▪ 2020-2021 – membru în comisia de examinare a candidaților înscriși la concursul de admitere la 
studii universitare de doctorat, anul universitar 2020-2021, domeniul de doctorat Inginerie Mecanică 

▪ 2021-2022 – membru în comisia de examinare a candidaților înscriși la concursul de admitere la 
studii universitare de doctorat, anul universitar 2021-2022, domeniul de doctorat Inginerie Mecanică 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 Utilizarea aparaturii de laborator în domeniul controlului dimensional de precizie, tribologie, maşini-
unelte şi prelucrări prin aşchiere, sisteme flexibile de fabricație, tehnologia fabricării utilajului petrolier  

 

▪ Managementul Calității, Managementul Proiectelor, Controlul și asigurarea calității utilajului petrolier, 
Tehnologia fabricării şi reparării utilajului tehnologic, Managementul cercetării-dezvoltării-inovării 

Competenţe informatice  ▪ Operare şi programare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Acces), MathCad, 
MathLab, Servicii Internet.  

▪ Operare pe soft-uri de specialitate MICROSOFT PROJECT  

Permis de conducere  ▪ categoria B 
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ANEXE   

 
 

14.12.2021                                                                                                                           prof. univ. habil. dr. ing. Nae Ion  

                                                                                                                                                                                                 
 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afilieri 

Referinţe 

▪ am publicat 174 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate, anale, buletine ştiinţifice universitare şi 
volumele conferinţelor naţionale din ţară și din străinătate  

▪ Lucrări publicate în ţară, în reviste de specialitate, anale, buletine ştiinţifice universitare şi volume de 
conferinţe naţionale – 114 

▪ Lucrări publicate în străinătate în reviste de specialitate, anale, buletine ştiinţifice universitare şi 
volume de conferinţe internaţionale (inclusiv cele organizate în România) - 62 

▪ Dintre lucrările publicate 12 articole au fost publicate în reviste de specialitate din străinătate (ISI) şi 
76 de articole în BDI (Baze de Date Internaționale) 

▪ am participat cu 16 lucrări ştiinţifice comunicate în cadrul manifestărilor ştiinţifice desfăşurate în ţară 
şi 8 articole în străinătate 

▪ Granturi obţinute prin competiţie naţională CNCSIS, ACADEMIA ROMÂNĂ, ANSTI, MENER, 
INFOSOC, MENER, POS CCE, PN-III-P2-2.1-CI   – 35 

▪ Contracte de cercetare şi de proiectare - 31 

▪ Granturi obţinute prin competiţie naţională POSDRU, PHARE, Leonardo da Vinci - 7 

▪ sunt coautor la două inovaţii și la două invenții. 

▪ coautor la 19 cărţi (la 3 sunt prim autor) – destinate pregătirii studenţilor, dar şi specialiştilor din 
producţie şi cercetare 

▪ coautor la 8 îndrumare de laborator 

▪ Membru al “Society of Petroleum Engineers” din SUA 

▪ Membru al Asociației Române de Tribologie 

▪ Membru al Asociației Române de Mecanica Ruperii (ARMR) 

▪ Membru AGIR filiala Prahova. 
  


