Prof. univ. dr. ing. Mălureanu Ion

Curriculul vitae

Curriculum vitae
INFORMATII PERSONALE
Nume:
Adresă:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Naţionalitate:
Starea civilă:
Data naşterii:
Locul naşterii:

MĂLUREANU ION
Str. Gh. Doja, nr. 33, Bloc: Bl. 34 B, Ap. 13, Ploieşti, ROMÂNIA
+40 244 57 31 71, +40 244 57 62 10, +40 723 228 416
+40244 575847
imalureanu@upg-ploiesti.ro
Româna
Căsătorit
31 Ianuarie1951
com. Vişineşti, jud. Dâmboviţa

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
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:

2012 - 2016
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Blv. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti – România, cod postal 100680
Departamentul Geologie Petroliera si Inginerie de Zacamant
Presedintele Senatului Universitatii Petrol - Gaze
Management universitar
1998 - prezent
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Blv. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti – România, cod postal 100680
Departamentul Geologie Petroliera si Inginerie de Zacamant
Profesor universitar
Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, management universitar
1995 – 1998
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Blv. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti – România, cod postal 100680
Catedra de Geologie - Geofizică
conferentiar universitar
Activitate didactică, cercetare ştiinţifică
1988 – 1995
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Blv. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti – România, cod postal 100680
Catedra de Geologie - Geofizică
sef de lucrãri
Activitate didactică, cercetare ştiinţifică
1983 - 1988
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Blv. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti – România, cod postal 100680
Catedra de Geologie - Geofizică
Asistent universitar
Activitate didactică, cercetare ştiinţifică
1977 - 1983
Schela de Producţie Moreni
Geologie - Geofizică
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Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi:
Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Inginer geolog - geofizician
Calculul şi evidenta resurselor şi rezervelor de ţiţei şi gaze, programe
operative la sonde în foraj şi extracţie, studii si proiecte de amplasare
sonde
1975 - 1977
Intreprinderea de Carotaj- Perforare Ploieşti
Investigatii geofizice în sonde
Inginer operator stagiar
Investigaţii geofizice în sonde de ţiţei şi gaze

EDUCAŢIE SI FORMARE
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
Perioada:
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ prin care s-a
realizat formarea profesională:
Domeniul studiat / 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:
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

1990 - 1995
Universitatea Bucureşti
Domeniul Geologie / Specializarea Geofizică aplicată
Doctorat / diplomă doctor(SERIA M Nr. 000371/22.03.1995 – Ordinul
Ministrului Învăţământului Nr. 3554/10.03.1995)
Învăţământ postuniversitar

1981- 1982
Institutul de Petrol şi Gaze
Ingineria zãcãmintelor de hidrocarburi
Diploma - Seria C Nr. 2776, eliberatã de I.P.G.
Curs postuniversitar de specializare
1970 - 1975
Universitatea Bucureşti, Facultatea "Geologie şi Geografie"
Inginerie Geologicã şi Geofizicã
Inginer / Diploma de inginer geolog – geofizician, (nr. 270558 din iunie
1976)
Învăţământ universitar de lungă durată (durata studiilor 5 ani)
1966 - 1970
Liceul teoretic Moreni, jud. Dâmboviţa / Instituţie de învăţământ
preuniversitar de stat
Liceu teoretic / Învăţământ liceal
Studii medii / diploma de bacalaureat
Învăţământ preuniversitar ( durata studiilor 4 ani )
1962 - 1966
Gimnaziu (cl. 5-8), Scoala generalã nr.3, Moreni, jud. Dâmboviţa;
Şcoală gimnazială / învăţământ gimnazial
Studii gimnaziale / certificat de absolvire
Învăţământ gimnazial
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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

1958 - 1962
Şcoala primarã (cl. 1-4), com. Vişineşti, jud. Dâmboviţa;
Şcoală primară / învăţământ primar
Studii primare / certificat de absolvire
Învăţământ primar

APTITUDINI SI
COMPETENTE
PERSONALE
Limba maternă:
Limbi străine cunoscute:

Română
Engleză

abilitatea de a citi
Bine

abilitatea de a scrie
Bine

abilitatea de a
vorbi
Bine

Aptitudini şi competenţe
profesionale:

 Activităţi didactice în învăţământul superior tehnic;
 Activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile: geofizicii de sondă,
geologiei petrolului şi al ingineriei de zăcământ ;
 Activităţi de proiectare, verificare şi avizare de proiecte geologice
pentru ţiţei şi gaze şi de proiecte de explorare şi exploatare a
zăcămintelor de petrol
 Interpretarea complexă a diagrafiilor geofizice, digitizare diagrafii
geofizice, utilizare soft in domeniu interpretarii diagrafiilor geofizice ;
 Studii geostatistice în gelogie şi inginerie de zăcământ

Aptitudini şi competenţe
manageriale:

1990 - 1995 - Prodecan al Facultãţii de Forajul Sondelor şi Exploatarea
Zãcãmintelor;
1996 – 2000 - Şeful catedrei de Geologie -Geofizică;
1998 – 2000 - Secretar ştiinţific al Senatului Universităţii Petrol – Gaze;
2000 –2008 - Decan al facultăţii „INGINERIA PETROLULUI şi GAZELOR”
2008 – 2011 - Şeful catedrei de Geologie – Geofizică
2011 – 2016 – Presedintele Senatului UPG

Aptitudini şi competenţe
organizatorice








Permis de conducere:

1990 -2016 -Membru al Consiliului Facultăţii de Ingineria Petrolului
şi Gazelor
1998 -2016 -Membru al Senatului Universităţii Petrol – Gaze din
Ploieşti
2004 - 2008 -Membru al Comisiei de avizare a resurselor de ţiţei şi
gaze din cadrul Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale
2006 şi în prezent- Membru al Comitetului Naţional pentru
Congresul Mondial al Petrolului
1995 - 2018 –Preşedinte, membru, secretar al unor comisii de
examen de diplomă, examen de disertaţie, doctorat, comisii de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice
2009 -2011 -Membru în comisia 4 “ Ştiinţele Vieţii şi ale
Pământului” a CNCSIS.

Categoria B

INFORMATII
SUPLIMENTARE
Publicaţii şi brevete:

Autor sau coautor la :
 9 cărţi (cursuri, îndrumare) ;
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72 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau în volume
ale unor manifestări ştiinţifice;
53 de comunicări la diverse manifestări ştiinţifice ;
65 de lucrări ştiinţifice executate pe bază de contract ;
ACADMIA ROMANA- Premiul Gheorghe Munteanu- Murgoci,
pentru lucrarea « New relations of water saturation’s calculus from well
logs «

Afilieri profesionale:





Membru fondator al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE GEOFIZICĂ;
Member of THE SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS;
Member of THE SOCIETY OF EXPLORATION GEOPHYSICISTS

Stagii sau vizite de
specializare în străinătate

-

curs de perfecţionare: Introduction to GeoFrame Petrophysical
Interpretation, 2000, GeoQuest, Schlumberger
curs de perfecţionare: GeoFrame-Project & Data Management,
2000, GeoQuest, Schlumberger
curs
de
perfecţionare :
Interactive
Petrophysics,
2005,
Schlumberger Information Solution
documentare la Schlumberger Riboud Product Center PARIS –
iunie 2006
- curs de perfecţionare Petrel Schlumberger Information Solution
2008,

-

-

Data:

Semnatura:

septembrie-2019

4

