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 Curriculum vitae 
  

INFORMATII 
PERSONALE 

 

  

Nume: MINESCU Florea 
Adresă: Str. Al. Odobescu nr. 64 100345, Ploieşti, ROMANIA 
Telefon: 0244 512946 / 0722 598623/ 0244 573171 

Fax: 0244 575847 
E-mail: florea.minescu@upcnet.ro 

Naţionalitate: română 
Starea civilă: căsătorit 

Locul şi  data naşterii: Surani / Prahova / 22 septembrie 1948 
  

EXPERIENTA 
PROFESIONALA 

 

  

Perioada: 1997 - 2018 
Numele şi adresa 

angajatorului: 
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

Sectorul de activitate: Departament GPIZ 
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: 

Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 

Perioada: 1991 – 1997  
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: 1979 – 1991  
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 Sef de lucrări universitar  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: 

Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, management universitar 

Perioada: 1975 – 1979  
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 
1971 – 1975 
Institutul de Cercetate şi Proiectare pentru Petrol şi Gaze Câmpina 
Activitate de cercetare ştiinţifică 

  

EDUCATIE SI 
FORMARE 

 

  

Perioada: 1978 – 1984  
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 

Ingineria Petrolului şi Gazelor / cercetare ştiinţifică 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Doctorat / diplomă doctor  (SERIA B Nr.1157/20.07.1984) 

Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ 

Învăţământ postuniversitar 

 1966 – 1971  
 Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie din Bucureşti – Facultatea de Forajul Sondelor 

şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze / instituţie de învăţământ superior de 
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stat 
  

Inginer minier de petrol / inginer (media  generală  9,28 şi nota 10 la examenul 
de diplomă) 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Inginer / diploma de inginer (Nr. 87617- Minister / Nr. 5357/11.09.1971-Institut) 

Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ 

Învăţământ universitar de lungă durată (durata studiilor 5 ani) 

Perioada: 1964 – 1966  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ prin care s-a  
realizat formarea profesională: 

Liceul teoretic IL Caragiale Ploieşti / instituţie de învăţământ preuniversitar de stat 
1962 – 1964 
Liceul Nicolae Iorga Vălenii de Munte/ instituţie de învăţământ preuniversitar de 
stat 

Domeniul calificării / aptitudini 
ocupaţionale 

Liceu teoretic, secţia REALA / învăţământ liceal  

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Studii medii / diploma de bacalaureat (Seria A Nr.71301 eliberată 12.08.1966)    
    
1959 - 1962           

Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ 

Liceul Nicolae Iorga Vălenii de Munte; 

 

Studii gimnaziale / certificat de absolvire a şcolii de 7 ani  Nr. 257409 eliberat 
16.06.1962) 
 
1955– 1959 

 Scoala de 4 ani din Surani PH / instituţie de învăţământ de stat 
Studii primare 

  
  

APTITUDINI SI 
COMPETENTE 
PERSONALE 

 

  
Limba maternă:   Limba română 

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

abilitatea de a scrie f. bine bine   
abilitatea de a vorbi bine bine   

  
 

Aptitudini şi 
competenţe 

profesionale: 

 Activităţi didactice  în învăţământul superior tehnic; 

 Activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul ingineriei petrolului şi gazelor, 
protecţia mediului; 

 Expert al Agenţiei Naţionale pentru resurse Minerale din anul 1998; 

 Activităţi de autorizare în domeniul distrubuţiei gazelor naturale grad I; 

 Activităţi de evaluarer pentru proiecte de cercetare AMCSIT; 

 Utilizare calculator: FORTRAN, TURBO PASCAL, OFFICE (Word, Excel, 
Power Point), Mathcad, Paint, Internet  

  

Aptitudini şi 
competenţe 
manageriale: 

 1978 - 2004: Membru al Consiliului Facultăţii de Inginerie Petrolului şi 
Gazelor; 

 1990 – 2004: Membru al Senatului Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti; 

 1984 – 1990: Prodecan al Facultăţii de Inginerie Petrolului şi Gazelor din 
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti; 

 1976 şi în prezent: Preşedinte / membru / secretar al unor comisii de 
examen de diplomă, examen de disertaţie, doctorat; 

 1997– 1998: Membru în Consiliul de Administraţie la ROMGAZ Mediaş 

 1993 şi în prezent Manager General al firmei POLITEH SA Ploieşti. 
  
  

Permis de conducere: Categoria B Nr. P00169402H 
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INFORMATII 

SUPLIMENTARE 
 

Publicaţii şi brevete: 

Autor sau coautor la: 

   5 cărţi (cursuri, manuale, monografii, îndrumare) de nivel universitar, din 
care una în limba engleză; 

  42 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau în volume 
ale unor manifestări ştiinţifice (10 în limba engleză), din care 23 ca prim sau 
singur autor; 

  22 de comunicări la diverse manifestări ştiinţifice (nepublicate); 

  2  de suporturi de curs (totalizând 55 fişiere în Power Point), puse la 
dispoziţia studenţilor; 

 81  lucrări de cercetare ştiinţifică, proiectare şi inginerie tehnologică 
realizate pe bază de contracte din care la 33 am fost responsabil; 

   10 invenţii brevetate, DIN CARE 7 ca prim autor. 
  

Afilieri profesionale: 

  1996 şi în prezent: membru al Society of Petroleum Engineers - SPE 
International; 

 1997 şi în prezent: membru fondator al Asociaţiei inginerilor de petrol din 
Romania – SPEROM; 
 

Stagii  sau vizite de 
specializare sau 
documentare în 

străinătate: 

 

 Universitatea de Mine din Crakovia, 1997, 5 zile, Universitatea Tehnică 
din Clausthal – Germania: 10 zile/1999;; Universitatea Tehnică din Stutgart – 
Germania: 4 zile/2002;  EUDIL – Universitatea  Tehnică din Lile – Franţa: 10 
zile/2002; Universitatea  Marseille – Franta 10 zile 2007 (documentare în 
domeniile: management universitar, cercetare ştiinţifică universitară, relaţii 
interuniversitare, managementul calităţii în universităţi),  

  

ANEXE - 
  

Data întocmirii: 21.09.2019 

 


