Curriculul vitae

Prof. univ. dr. ing. Vasile Dumitrescu

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

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
Funcţia sau postul ocupat
Sectorul de activitate

DUMITRESCU Vasile

român
09 septembrie 1957
Pǎcureţi, Prahova

2004 şi în prezent
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Departamentul Chimie
Profesor universitar
Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, management universitar
2000 - 2004
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Catedra de Chimie
Conferenţiar universitar
Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, management universitar
1992 - 2000
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Catedra de Chimie
Şef de lucrări
Activitate didactică, cercetare ştiinţifica
1988 - 1992
Institutul de Petrol si Gaze din Ploieşti
Catedra de Chimie
Asistent universitar titular
Activitate didactică, cercetare ştiinţifica
1986-1988
Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti
Asistent universitar suplinitor
Catedra de Chimie
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Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Funcţia sau postul ocupat
Sectorul de activitate
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Funcţia sau postul ocupat
Sectorul de activitate
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Prof. univ. dr. ing. Vasile Dumitrescu

Activitate didactică, Cercetare ştiinţifica
1985-1986
Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti
Asistent universitar stagiar
Catedra de Chimie
Activitate didactică, Cercetare ştiinţifica

1983-1985
Combinatul Petrochimic Brazi
Inginer stagiar
Instalaţia de Reformare Cataliticǎ
Operare instalaţie, bilanţuri energetice şi materiale.

EDUCAŢIE SI
FORMARE
Perioada:
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ prin care sa realizat formarea
profesională:
Domeniul calificării /
aptitudini ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a
formei de învăţământ

1991-1999

Perioada:
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ prin care sa realizat formarea
profesională:
Domeniul studiat /
aptitudini ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a
formei de învăţământ

1978-1983

Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti, Facultatea de Tehnologia
Petrolului şi Petrochimie / Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
Chimie
Chimie / Specialitatea Chimie fizică
Doctorat / diplomă doctor (nr. 177/ 1999)
Învăţământ postuniversitar

Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti, Facultatea de Tehnologia şi
Chimizarea Petrolului şi Gazelor
Tehnologia şi Chimizarea Petrolului şi Gazelor, media generalã 9,73 şi
10 la examenul de diplomă
Inginer / diploma de inginer (Nr.6185/1976)
Învăţământ universitar de lungă durată (durata studiilor 5 ani)

Perioada:
Numele şi tipul instituţiei 1972-1977
de învăţământ prin care s- Liceul de Chimie, Ploieşti
a Liceu industrial, secţia REAL / învăţământ liceal
realizat formarea
profesională:
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Domeniul
calificării/aptitudini
Studii medii / diploma de bacalaureat (Nr. 1217/ 1971)
ocupaţionaleTipul
calificării / diploma
Învăţământ preuniversitar (durata studiilor 5 ani)
obţinută
Nivelul de clasificare a
formei de învăţământ
Perioada:
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ prin care sa
realizat formarea
profesională:
Domeniul calificării /
aptitudini ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a
formei de învăţământ

1964-1972
Liceul „Nicolae Bǎlcescu” Ploieşti / instituţie de învăţământ primar şi
gimnazial de stat
Şcoală primară şi gimnazială / învăţământ primar şi gimnazial
Studii primare şi gimnaziale / certificat de absolvire a şcolii de 8 ani
Învăţământ primar şi gimnazial (durata studiilor 8 ani)

APTITUDINI SI
COMPETENTE
PERSONALE
Limba maternă: Limba română
Limbi străine cunoscute: Limba engleză
Receptarea mesajului
B2
scris
Receptarea mesajului oral
C1
Producerea mesajului
scris
Producerea mesajului oral
şi interacţiune orală

Limba franceză
Bine
Bine

B2

Bine

B2

Bine

 Activităţi didactice în învăţământul superior;
Activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul caracterizǎrii fizicochimice a unor soluţii de hidrocarburi în solvenţi polari prin aplicarea
celor mai noi teorii moleculare; determinǎrii structurii şi a
compoziţiei unor compuşi din fracţiunile petroliere prin metode
spectrofotometrice şi cromatografice; cromatografiei de gaze;
 studiul eficienţei de separare a unor coloane cromatografice capilare
utilizate în cromatografia de gaze;
 determinări de mărimi cinetice şi termodinamice ale unor combinaţii
moleculare;
 2000 - 2016: Membru al Consiliului Facultăţii de Litere şi Ştiinţe;
 2000 -2012: Membru al Senatului Universităţii Petrol - Gaze din
Ploieşti;
 2002 – 2016: Prodecan al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe;


Aptitudini şi competenţe
profesionale:

Aptitudini şi competenţe
manageriale:
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 1998 – prezent: Preşedinte/membru al unor comisii de examene de
licenţă/diplomă/disertaţie/doctorat.

Permis de conducere:

Categoria B

INFORMATII
SUPLIMENTARE

Publicaţii şi brevete:

Afilieri profesionale:

Autor sau coautor la:
 7 cărţi (cursuri, îndrumare) de nivel universitar;
 100 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară
şi străinătate sau în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale. Dintre acestea, 34 sunt articole ISI.
 37 lucrări de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică realizate
pe bază de contracte;

2008 – iunie 2015: Expert permanent al Agenţiei Române de Asigurare
a Calitǎţii în Învǎţǎmântul Superior (ARACIS), secretar al Comisiei de
Ştiinţe Exacte şi Ştiinţe ale Naturii, iulie 2015 – decembrie 2018
preşedinte al Comisiei de Stiinţe Exacte şi Ştiinţe ale Naturii, 2019 –
prezent expert permanent Chimie al Comisiei de Stiinţe Exacte şi Ştiinţe
ale Naturii.
2017 – 20.04-08.05: participare la cursul Standarde şi linii directoare
europene pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior – modulul
2: Asigurarea Externă a Calităţii (organizator ARACIS, Sibiu).
2017 – 20.04-08.05: participare la cursul Standarde şi linii directoare
europene pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior – modulul
3: Asigurarea Calităţii Agenţiilor (organizator ARACIS, Sibiu).
- Iulie 1992 Specializare în cromatografie de lichide la “Universitatea
de Tehnologie”, Eindhoven, Olanda, Proiect Tempus, JEP 0379-91/92.

Stagii sau vizite de
specializare sau
documentare în
străinătate:

Data completării
Semnătura

- Iulie - Octombrie 1993 Specializare în cromatografia de gaze la
“Universitatea Gent”, Belgia, Proiect Tempus, JEP 0379-92/93.
- Martie - Aprilie 1996 Prepararea studiilor de caz pentru cursul de
“Analiză Instrumentală”, Universitatea Gent, Belgia, Program
Tempus, IMG-95-RO-1032.

07.04.2021
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