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 Curriculum vitae 

  
INFORMATII 
PERSONALE 

 

  
Nume: NISTOR IULIAN 

Adresă: Strada Rahovei 13, COD 100028, Ploieşti, ROMANIA 
Telefon: 0244 576210 / 0723 228418 / 0244 573171 

Fax: 0244 575847 
E-mail: nistor@upg-ploiesti.ro  

Naţionalitate: română 
Starea civilă: căsătorit 
Data naşterii: 18 mai 1951 

Locul naşterii: satul Călineşti, com. Floreşti, jud. Prahova 

  

EXPERIENTA 
PROFESIONALA 

 

  
Perioada: 1998 şi în prezent 

Numele şi adresa 
angajatorului: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

Sectorul de activitate: Catedra Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de zăcământ  – H.T.I.Z. 
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, management universitar 

Perioada: 1994 – 1998  
Numele şi adresa 

angajatorului: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti 

Sectorul de activitate: Catedra Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de zăcământ  – H.T.I.Z. 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, management universitar 

Perioada: 1988 – 1994  
Numele şi adresa 

angajatorului: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti (Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti) 

Sectorul de activitate: Catedra Foraj -Extracţie  – F.E. 
Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări universitar  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 

Perioada: 1980 – 1988  
Numele şi adresa 

angajatorului: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti (Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti) 

Sectorul de activitate: Catedra Foraj -Extracţie  – F.E. 
Funcţia sau postul ocupat Asistent  universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 

Perioada: 1976 – 1980  
Numele şi adresa 

angajatorului: Schela de Foraj din Lilieşti, jud. Prahova 

Sectorul de activitate: Forajul Sondelor de Petrol 
Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi: Activitate profesională, management industrial 

  

EDUCATIE SI 
FORMARE 

 

  

Perioada: 1981 – 1992  
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 
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Domeniul calificării / aptitudini 
ocupaţionale Mine, Petrol şi Gaze / cercetare ştiinţifică 

Tipul calificării / diploma 
obţinută 

Doctorat / diplomă doctor  (SERIA J Nr. 2030/04.05.1993 – Ordinul Ministrului 

Învăţământului nr. 4663/15.11.1992) 
Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ Învăţământ postuniversitar 

 
Perioada: 

 
1971 – 1976  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ prin care s-a  

realizat formarea profesională: 

Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti – Facultatea Forajul sondelor şi 
exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze / instituţie de învăţământ 
superior de stat 

Domeniul calificării / aptitudini 
ocupaţionale 

Forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze / inginer 

(media  generală  9,56 şi nota 10 la examenul de diplomă) 
Tipul calificării / diploma 

obţinută 
Inginer / diploma de inginer (Nr. 270558 - Minister / Nr. 6255/15.12.1976 -

Institut) 
Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ Învăţământ universitar de lungă durată (durata studiilor 5 ani) 

Perioada: 1966 – 1971  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ prin care s-a  
realizat formarea profesională: 

Liceul Industrial de Petrol din Câmpina / instituţie de învăţământ preuniversitar 

de stat 
Domeniul calificării / aptitudini 

ocupaţionale Liceu industrial, secţia REAL / învăţământ liceal  
Tipul calificării / diploma 

obţinută Studii medii / diploma de bacalaureat (Seria B Nr. 14298 eliberată 05.07.1971)                 
Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ Învăţământ preuniversitar (durata studiilor  5 ani) 

Perioada: 1958 – 1966  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ prin care s-a 
 realizat formarea profesională: 

Scoala de 8 ani din Călineşti / instituţie de învăţământ primar şi gimnazial de stat 

Domeniul calificării / aptitudini 
ocupaţionale Scoală primară şi gimnazială / învăţământ primar şi gimnazial 

Tipul calificării / diploma 
obţinută Studii primare şi gimnaziale / certificat de absolvire a şcolii de 8 ani         

Nivelul de clasificare a  
formei de învăţământ Învăţământ primar şi gimnazial (durata studiilor  8 ani) 

  
APTITUDINI SI 
COMPETENTE 
PERSONALE 

 

  
Limba maternă: Limba română 

Limbi străine cunoscute: Limba engleză Limba rusă   
abilitatea de a citi bine bine   

abilitatea de a scrie bine bine   
abilitatea de a vorbi satisfăcator Satisfăcător   

  

Aptitudini şi 
competenţe 

profesionale: 

• Activităţi didactice  în învăţământul superior tehnic; 

• Activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul ingineriei zăcămintelor 
de petrol; 

• Activităţi de proiectare, verificare şi avizare de proiecte de 
exploatare a zăcămintelor de petrol; 

 

• Evaluator şi monitor pentru proiecte de cercetare în cadrul 
programului RELANSIN 

 •  Expert evaluator CNCSIS 

• 2003 şi în prezent (mai puţin perioada 2012 - 2016) Membru al 
Senatului Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti; 

Aptitudini şi 
competenţe 
manageriale: 

• 1992 şi în prezent Membru al Consiliului Facultăţii de Ingineria 
Petrolului şi Gazelor; 

• 2008 şi în prezent Decan al Facultăţii de Ingineria Petrolului şi 
Gazelor  
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• 1998 - 2008 prodecan al Facultăţii de Ingineria Petrolului şi 
Gazelor; 

• 1988 şi în prezent: Preşedinte / membru / secretar al unor comisii 
de examen de diplomă, examen de disertaţie, doctorat; 

• 2001 şi în prezent - Director al Centrului de Cercetare “Ingineria 
Zăcămintelor de Hidrocarburi’’ – Certificat nr. 65/CC-C din11.05.2001 

• 2001 – 2008 - Director al Editurii Universităţii Petrol - Gaze din 
Ploieşti – acreditată CNCSIS 

• 2001 şi în prezent Conducător de Doctorat  

• 2006 – 2011 - Membru al Comisiei de specialitate 31 – MINE, 
PETROL ŞI GAZE, din cadrul C.N.A.T.D.C.U., pentru confirmarea 
titlurilor de PROFESOR UNIVERSITAR, CONFERENŢIAR 
UNIVERSITAR, CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC gradul I şi CERCETĂTOR 
ŞTIINŢIFIC gradul II (O.M.Ed.C. nr. 3904/10.05.2006) 

• 2006 – 2011 - Membru al Comisiei de specialitate 29 – MINE, 
PETROL ŞI GAZE, din cadrul C.N.A.T.D.C.U., pentru confirmarea 
titlurilor de DOCTOR şi a calităţii de I.O.S.U.D. (O.M.Ed.C. nr. 
3904/10.05.2006) 

• 2006 - 2010 Membru al Comisiei de atestare a persoanelor juridice 
şi fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de 
cercetare geologică, de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale 
şi de expertizare (Ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale nr. 183/18.09.2006) 

• 2009 – 2012) Membru al Colegiului de Onoare din UPG 
(Decizie Rector UPG – 1069 şi 1070/12.12.2009). 

• 2009 – 2011 Expert pe termen scurt (ETS) în cadrul 
proiectului „Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din 
învăţământul superior din România – DOCIS” –. (Adeverinţă 
MECI - ACPART – 18.12.2009). 

• 2011 – 2013 Expert pe termen lung (ETL) în cadrul proiectului 
„Formarea profesională şi promovarea utilizării noilor tehnologii 
pentru angajaţii din domeniul petrolului şi gazelor – POSDRU” –. 
(Decizie Rector UPG – 190/25.02.2011). 

• 2011 şi în prezent Membru supleant al Comisiei de Control 
Managerial Intern din UPG (Decizie Rector UPG – 
981/21.03.2011). 

• 2011 - 2013 Membru al Comisiei de specialitate – INGINERIE 

GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ŞI GAZE, din cadrul C.N.A.T.D.C.U. 
(O.M.E.C.T.S. nr. 3982/28.03.2011) 

• 2013 şi în prezent - Vicepreşedinte al Comisiei de analiză a 
contestaţiilor, pentru contestaţiile formulate împotriva deciziilor 
C.N.A.T.D.C.U – Comisia 12 INGINERIE GEOLOGICĂ, INGINERIE 
GEODEZICĂ, MINE, PETROL ŞI GAZE (O.M.E.N. nr. 
5370/29.10.2013) 

• 2011 - 2013 Membru al Comisiei de specialitate – INGINERIE 
GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ŞI GAZE, din cadrul C.N.A.T.D.C.U. 
(O.M.E.C.T.S. nr. 3982/28.03.2011) 

• 2013 şi în prezent Membru al Consiliului Şcolii doctorale din UPG 
(Decizie Rector UPG – 1724/30.09.2013). 

• 2014 şi în prezent Membru al Comisiei centrale de inventariere din 
UPG (Decizie Rector UPG – 1854/19.11.2014). 

• 2018 şi în prezent Membru al Comisiei de monitorizare din UPG 
(Decizie Rector UPG – 348/10.07.2018). 

•  
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Permis de conducere: Categoria B Nr. P00009776H 
  

INFORMATII 
SUPLIMENTARE 

 

  

Publicaţii şi brevete: 

Autor sau coautor la: 

• 4 cărţi (cursuri, manuale, monografii, îndrumare) de nivel 
universitar; 

•  63 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau în 
volume ale unor manifestări ştiinţifice; 

•  40 de comunicări la diverse manifestări ştiinţifice; 

•  8 suporturi de curs (totalizând peste 300 de pagini, puse la 
dispoziţia studenţilor atât în format tipărit, cât şi în format electronic) 

•  110  lucrări de cercetare ştiinţifică, proiectare şi inginerie de petrol 
şi gaze, realizate pe bază de contracte. 

  

Afilieri profesionale: 

• 1998 şi în prezent: membru al SPE (Society of Petroleum 
Engineers) International – membru al Comitetului Director al Secţiunii 
Române; 

• 2001 şi în prezent  Membru în Colegiul de redacţie al Buletinului 
Universităţii de Petrol - Gaze din Ploieşti; 

• 2006 şi în prezent  Membru în SRT (Societatea Română de 
Termotehnică). 

• 2010 şi în prezent Membu al SEG (Society of Exploration 
Geophysicists) 

  

Stagii  sau vizite de 
specializare sau 
documentare în 

străinătate: 

• Universitatea Tehnică din Chişinău – R. Moldova (documentare şi 
schimb de experienţă cercetare ştiinţifică): 10 zile / 1997; 

• Universitatea Al-Baath – Siria (profesor invitat, schimb de 
experienţă cercetare ştiinţifică): 7 zile / 1999; 

• Institut Français du Petrol (IFP) şi BEICIP-FRANLAB – Franţa 
(documentare şi schimb de experienţă cercetare ştiinţifică): 10 zile / 2002. 

•  Universitatea Tehnică din Clausthal – Germania (documentare şi 
schimb de experienţă didactică şi cercetare ştiinţifică): 5 zile / ianuarie 2008; 

•  Universitatea Tehnică din St. Petersburg (State Mining Institute - 
Technical University) – Federaţia Rusă (documentare şi schimb de 
experienţă cercetare ştiinţifică): 5 zile / Aprilie 2009; 

• Universitatea Petrol şi Gaze (Facultatea de Petrol şi Gaze) din 
Ivano Frankivsk – Ukraina (documentare şi schimb de experienţă cercetare 
ştiinţifică): 5 zile / Octombrie 2009; 

• Centrul de instruire al personalului companiei Halliburton din Baku 
– Azerbaidjan (documentare şi schimb de experienţă în instruirea 
personalului din industria petrolieră): 3 zile / Octombrie 2011. 

 • Universitatea MUL din Leoben - Austria (documentare şi schimb de 
experienţă în educaţie şi cercetare): 3 zile / Octombrie 2013. 

• Universitatea Internaţională de Petrol şi Gaze din Ashabat şi  
Participare la Târgul de oferte educaţionale al Ministerului Educaţiei din 
Turkmenistan (documentare şi schimb de experienţă în educaţie şi 
cercetare): 5 zile / Aprilie 2014. 

•  Universitatea de Petrol şi Gaze din Vung Tau (Vietnam) şi  
Institutul de Petrol din Vietnam (documentare şi schimb de experienţă în 
educaţie şi cercetare): 5 zile / Noiembrie - Decembrie 2016. 

• Universitatea de Petrol şi Gaze din Atyrau (Kazahstan) 
(documentare şi schimb de experienţă în educaţie şi cercetare): 6 zile / 
Martie 2018. 

Martie  2019 


