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INFORMAȚII PERSONALE DINIŢĂ Alin   
  

 Str. Crişan, Ploieşti, Prahova, România  

+40728729935  

 adinita@upg-ploiesti.ro  

Sexul M | Data nașterii 21.09.1976 | Naționalitatea română     

 
 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 
  

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
  

 

 2020 - prezent 

 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești - Instituție de învățământ superior 

 Decan -  Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

 

 

2016 - 2020 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești - Instituție de învățământ superior 

Prodecan -  Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

03.2013 - prezent 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești - Instituție de învățământ superior 

2021 - prezent 

Conferențiar  -  Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Titular curs (Studiul şi Ingineria Materialelor, Proiectare Asistată de Calculator, 

Tehnologia Construcț iei ș i Mențenanț a Echipamențelor), coordonarea proiectelor şi a 

lucrărilor de laborator, coordonare proiecte de diplomă şi disertaț ii 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieș ti - Instituț ie de învăț ământ superior 

2008 - prezent 

Șef lucrări -  Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Titular curs (Studiul şi Ingineria Materialelor), coordonarea proiectelor şi a lucrărilor de 

laborator, coordonare proiecte de diplomă şi disertaţii 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești - Instituție de învățământ superior 

2005 - 2008 

Asistent universitar -  Coordonarea proiectelor şi a lucrărilor de laborator 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești - Instituție de învățământ superior 

2004 - 2005 

Preparator universitar - Coordonarea proiectelor şi a lucrărilor de laborator 

SC Amplo SRL - Fabrică de echipamente industriale 

Inginer proiectant 

Proiectarea şi urmărirea în execuţia a conductelor flexibile realizate din oţel inoxidabil 

 10.2007 – 04.2011 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești - Instituție de învățământ superior 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică 

Specializarea: Inginerie Mecanică, Domeniul de Doctorat: Științe Inginerești 

 Diploma Doctor Inginer 

 10.2005 - 04.2007 

 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești - Instituție de învățământ superior 

 Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, Specializarea Managementul riscului 

 Diploma absolvire master 

 10.2004 - 10.2005 

 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești - Instituție de învățământ superior 

 Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, Specializarea Fiabilitatea utilajelor petroliere 

şi petrochimice 

mailto:adinita@upg-ploiesti.ro
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

 

 Diploma absolvire studii aprofundate 

 10.1999 - 06.2004 

 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești - Instituție de învățământ superior 

 Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, Specializarea Utilaje Petroliere şi 

Petrochimice 

Limba(i) maternă(e) română  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la conversație  Discurs oral   

Engleză Foarte bine  Foarte bine  Bine  Bine  Bine  

Competențe 

organizaționale/manageriale  

Proiecte cu fonduri europene. POSDRU/93/3.3/S/60080 - Consolidarea capacităţii 
instituţionale a Consorţiilor Regionale (CR) pentru educaţie si formare profesională – 
asistent manager; POSDRU/86/1.2/5/55585, Dezvoltarea managementului calității 
academice la nivel de sistem, bazat pe proiectarea și implementarea unui sistem 
informatic pentru gestionarea experienței și accesarea informației în contextul promovării 
universității inovative - responsabil achiziții; POSCCE ID 759 - Tehnologie informatica 
pentru promovarea imaginii si gestionarea informatiilor de la absolventi si agentii 
economici in scopul adaptarii politicii manageriale la cerintele mediului socio-economic 
– responsabil achiziții; POSDRU/86/1.2/S/62689 - Formarea personalului universitar 
şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul 
managementului universitar – membru. Proiect „Practica pentru Educatie – Educatie 
pentru PROfesie”, Cod contract POCU/90/6.13/6.14/108677 – membru. 

Proiecte cu Fonduri de Dezvoltare Instituţională. CNFIS-FDI-2019-0048. Bază de 
practica pentru dezvoltarea creativităț ii si inovării în demersul educaț ional 
multidisciplinar – informatică ș i inginerie mecanică. CNFIS-FDI-2019-0066. Hub pentru 
cercetare, dezvoltare şi inovare multidisciplinară în contextul revoluț iei industriale 4.0. 
CNFIS-FDI-2020-0087. Practică integrată pentru corelarea activităț ilor multidisciplinare 
aplicate într-un proces de producț ie – director de contract. 

 Proiect internaţional. FP7-PEOPLE-2012-IRSES - INNOPIPES – Testarea nedistructivă 
inovativă şi repararea avansată cu materiale compozite a conductelor cu defecte 
superficiale locale PIRSES-GA-2012-318874 - membru. 

 Contracte de cercetare – director/responsabil. Realizarea de expertize, asistenţe tehnice 
de specialitate şi încercări de materiale pentru reutilizarea componentelor recuperate din 
conductele de transport gaze naturale (curbe, teuri, ţevi), SNTGN TRANSGAZ SA 
Medias; Realizarea de expertize, asistenţe tehnice de specialitate şi încercări de materiale 
necesare calificării a 21 sudori pentru procedura de sudare a pieselor speciale de tip 
manşon şi fiting pe conductele de gaze aflate sub presiune, SNTGN TRANSGAZ SA 
Medias; Teste de laborator pentru certificarea calităţii îmbinărilor sudate, S.C. ROQUET 
EASTERN EUROPE S.R.L.; Realizarea de expertize, asistenţe tehnice de specialitate şi 
încercări de materiale privind comportarea sudurilor realizate prin depunere de straturi 
succesive in vederea determinării parametrilor optimi de sudare la sudarea sub presiune 
a elementelor de tip teu şi manşon, SNTGN TRANSGAZ SA Medias; Expertize prin 
analiza şi evaluarea calitativă a două mostre de material tubular din piesele care au cedat 
la încercări în etapa de încărcare a instalaţiei în Nodul Tehnologic Podişorul, SNTGN 
TRANSGAZ SA Medias; Realizarea unei expertize pentru analiza și evaluarea calitativă 
a unor mostre de material tubular (2 buc x Dn 400 izolate cu polietilenă), SNTGN 
TRANSGAZ SA Medias.  Teste de laborator- autorizare sudori,  S.C. DELKAS GRUP  
S.R.L. Ploieș ti. 

Competențe dobândite la locul de 

muncă  

Activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul materialelor, tehnologiilor de fabricare, 

verificării stării tehnice, mentenanţei, reabilitării şi/sau modernizării şi asigurării calităţii 

echipamentelor petroliere, petrochimice, de rafinării şi pentru transportul şi depozitarea 

produselor petroliere. Activităţi de verificare a calităţii produselor din materialelor 

metalice şi nemetalice prin încercări distructive şi examinări de macro şi micro structură. 

Analize numerice. 

Permis de conducere  Categoria B 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
  

 

 
 

 

 
 
 

Conf. dr. ing. Alin DINIȚĂ 

 Specializări și calificări:  

- Cursuri de autocad, Mediax Management, 2004. 

- Seminar Didactic și Pedagogic, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

pentru încadrarea în învățământul superior, 2005.   

- Curs Manager de Proiect cod COR 241919, Centrul pentru Implementarea 

Managementului Performat București,  2006 – certificat seria B, nr. 0030378.  

- Curs  Operator procesare text și imagine cod COR 411305, S.C. MEMORY S.R.L. 

Hunedoara, 2012, certificat seria H, nr. 00137508. 

- Responsabil tehnic examinări distructive (DISPR/K/11902/09.02.2016) – RTED ISCIR 

- Curs Dezvoltare Digitală a Produselor (SolidEdge), 2022 

  

Reviewer Board Member of MDPI Applied Sciences, Sustainability, Energies 

Reviewer Journal of Petroleum Science and Engineering 

Reviewer American Journal of Mechanical and Industrial Engineering (AJMIE)  

 

-  - Ș ef Laborator – Laboratorul de Examinări Distructive LED, acreditat ISCIR 

(DISPR/CR6/J;K;L;M/0010/10.06.2014) 

-  

- Ș ef Laborator  -  Laboratorului de analize si încercări in construcț ii (LAIC)/ grad II 

(3052/12.08.2015) 

- Participare 1stWinter School Trends on Additive Manufacturing forEngineering 

Applications 

- Secretar Asociaț ia Română de Mecanica Ruperii – ARMR 

- Membru Asociaț ia de Tribologie din România 




