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DARE DE SEAMA/RAPORT DE ACTIVITATE SUCURSALA 

PRAHOVA-PLOIESTI A SOCIETĂȚII GEOLOGICE A ROMÂNIEI, 

PERIOADA 2018-2020 

 

Sucursala Prahova (Ploiesti) a Societăţii Geologice a României, constituita în cursul anului 

2002, însumează in prezent 39 membri din care 26 de membri seniori, dintre care 18 cadre 

didactice (4 profesori, 6 conferenţiari, 6 lectori, 2 doctoranzi) de la Universitatea Petrol-Gaze 

din Ploieşti, şi 8 specialişti geologi (2 pensionari) care activează la diferite instituţii din 

cadrul judeţului şi 13 de membri juniori (studenţi si masteranzi). 

S-a urmarit mentinerea numarului de membri seniori si juniori si inscrierea de membri noi in 

contextul retragerii din activitate prin pensionare a unor cadre didactice, restrangerea 

numarului de studenti de la programele de studii de profil si chiar restrangerea activitatii 

firmelor de profil de pe raza judetului Prahova si a judetelor limitrofe.  

Astfel se parcursul anului 2020 s-au alaturat organizatiei noastre 9 membri noi: 2 cadre 

didactice, 3 specialisti geologi si 4 membri juniori (studenţi si masteranzi).  

Din pacate nu toti membrii sucursalei Prahova-Ploiesti sunt platitori de cotizatie anuala. 

Pe parcursul perioadei 2018-2020 activitatea sucursalei Prahova-Ploiesti a SGR s-a 

concretizat în: 

- organizarea de conferinte/colocvii locale in colaborare cu organizatia SGR Central 

(Bucuresti), sau cu alte organizatii profesionale (AAPG),  

- participare la conferinte naționale (simpozionul Grigore Cobalcescu - UAIC Iași, 

octombrie 2018; Conferința Nationala a SGR – Universitatea Bucuresti, decembrie 

2018),  

- participare la conferinte internationale (GEOLINKS martie 2019 – Atena; SGEM iulie 

2019 – Albena); 

- participare comisii doctorat (Frunzescu Dumitru – Univ. Bucuresti) 

- comisii promovare cadre didactice (UPG Ploiesti, Universitatea Bucuresti) 

- publicare lucrări în diferite reviste de specialitate indexate ISI sau BDI;  

- activitate de publicare carti in edituri recunoscute CNCSIS;  

- activitati de cercetare stiintifica avansata pe baza de contracte de cercetare atat cu 

institutii academice cat si cu agenti economici din domeniul Petrol si Gaze. 

 

 

1. Detaliu organizare manifestare “Saptamana Geologiei” 22-28 octombrie 2018, 

UPG Ploiesti, corp D 

 

 Masa rotundă cu tema “Rolul Geologiei în economie și în societateˮ: au fost purtate 

discuții/prezentări referitoare la:  

1) Resuscitarea unor cercuri studențești de profil pe discipline: mineralogie-

petrologie-sedimentologie, stratigrafie-paleontologie, geologie inginerească-geotehnică, 

geologia petrolului-geofizică de sondă 
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2) Întâlnire cu specialiști de notorietate din domeniul Petrol și Gaze pentru reliefarea 

sensului meseriei alese (geolog/inginer petrolist) 

3) Prezentarea activităților unor companii de profil în scopul cunoașterii 

oportunităților de joburi 

4) Prezentări: Aspecte din activitatea zilnică a unui inginer petrolist; Povestea unei 

zile pe platforma de foraj; Ipostaze ale geoturismului în România și în lume; Oportunități 

geoturistice în județul Prahova și în zonele limitrofe; Proiecte de excursii geologice 

Speakeri: Prof.dr.ing. Dumitru Frunzescu - UPG Ploiesti, Conf.dr.ing. Gheorghe 

Branoiu - UPG Ploiesti, Sef lucr.dr.ing. Viorel Vlasceanu - UPG Ploiesti, ing. Radea Mihai - 

director Mistar Proiect SRL, ing. Andrei Staicu; ing. Cosmin Ducea – OMV-Petrom SA 

 

  

  
 

 Masa rotundă cu tema “Geologia petrolului – trecut, prezent și viitorˮ: au fost purtate 

discuții/prezentări referitoare la probleme de geofizică, geologia petrolului, geologie 

inginerească 

Speakeri: Prof.dr.ing. Ion Malureanu - UPG Ploiesti; Conf.dr.ing. Mihail Batistatu - 

UPG Ploiesti; Conf.dr.ing. Viorel Eugen Vasiliu - UPG Ploiesti; Dr.ing. Rodica Stoica-

Negulescu - Prospectiuni SA 
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2. Manifestare “Saptamana Geologiei” 07-13 octombrie 2019, organizare la nivel 

national, și local la Teatrul Ancuta Ploiesti  

Tirizica Andreea Madalina şi Ghită Cosmin au organizat doua ateliere: 

- Vreau să știu mai multe despre minerale, roci și fosile! 

- Cum erupe un vulcan?  

 

 

3. Detaliu organizare conferinte/colocvii locale in colaborare cu alte organizatii 

(AAPG) 

 20.03.2019 – Conferinta tip Visiting Geoscientist organizata la Universitatea Petrol-
Gaze din Ploiesti sub egida American Association of Petroleum Geologists (AAPG) 

in colaborare cu Societatea Geologica a Romaniei sucursala Ploiesti.  

Conferinta cu tema “Structural Setting of Turbidite Systems, a Global Comparisonˮ a fost 

sustinuta de Dr. Berend van Hoorn in calitate de AAPG Visiting Geoscientist. Pe langa 

prezentarea propriu-zisa dl. Berend van Hoorn a abordat si oportunitatile de cariera pentru 

absolventii de petrol si gaze si in particular de geologie petroliera. Prezentarea s-a adresat atat 

studentilor cat si cadrelor didactice de la UPG Ploiesti.  

Programul propus pentru aceasta conferinta tip Visiting Geoscientist: 

- Intalnire cu conducerea facultatii Ingineria Petrolului si Gazelor (IPG) 

- Vizita la obiective din facultatea IPG 

- Prezentarea lucrarii “Structural Setting of Turbidite Systems, a Global Comparisonˮ 

in amfiteatrul Ap9 
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- Coffee break si discutii cu profesorii, studentii participanti la conferinta si cu 

reprezentantii SPE Student Chapter din UPG Ploiesti 

- Lunch festiv 

- Vizita la Muzeul Petrolului din Ploiesti 

- Conducerea invitatului la aeroport 

Participanti: decanul facultatii IPG, cadre didactice de la departamentul Geologie Petroliera si 

Inginerie de Zacamant (7 persoane), studenti de la programele de studii Geologia resurselor 

petroliere si respectiv Inginerie de petrol si gaze (aprox. 40 persoane) 

 

  
Vizita la Muzeul Petrolului din Ploiesti 

20.03.2019 

  
Vizita la Muzeul Petrolului din Ploiesti 

20.03.2019 

 

 

4. Vizita Presedinte AAPG dna Denise Cox la Ploiesti organizata de dra Andreea 

Marza – Eastern European Coordinator of AAPG Visiting Geoscientist Program in 

colaborare cu Societatea Geologica a Romaniei sucursala Ploiesti si cu dl. conf.dr. 

Relu Roban (Universitatea Bucuresti) 

13.06.2019 – Programul propus pentru aceasta activitate: 

- Intalnire cu conducerea facultatii Ingineria Petrolului si Gazelor (IPG) de la 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti (participanti: Denise Cox, Andreea Marza, 

Relu Roban, decan facultatea IPG prof.dr.ing. Iulian Nistor, prodecan facultatea 

IPG conf.dr.ing. Doru Stoianovici, director dep. GPIZ prof.dr.ing. Maria 

Stoicescu, cadre didactice apartinand departamentului Geologie Petroliera si 

Inginerie de Zacamant GPIZ (conf.dr.ing. Branoiu Gheorghe, conf.dr.ing. 

Batistatu Mihail Valentin) si studenti de la specializarea Geologia resurselor 

petroliere 

- Lunch cu cadre didactice si studenti de la UPG 

- Vizita la Muzeul Petrolului din Ploiesti 
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Vizita la Muzeul Petrolului din Ploiesti 

13.06.2019 

 
 Vizita la Muzeul Petrolului din Ploiesti 

13.06.2019 

 

Anul 2020 a înregistrat un recul in activitatea sucursalei noastre ca urmare a aparitiei 

pandemiei de COVID-19 prin anularea sau restrângerea activitatilor prin instituirea regulilor 

de protective sanitara si/sau a starii de urgenta/alerta care de asemenea au restrans mobilitatea 

si posibilitatea de organizare si participare la manifestari cu caracter geologic.  

Ne propunem pentru viitor pe langa organizarea de activitati ce presupun participarea fizica si 

implementarea unor activitati online care sa creasca vizibilitatea sucursalei Prahova-Ploiesti a 

SGR.  

 

 

5. Situatia financiara a sucursalei Prahova-Ploiesti a SGR: 
Incasari cotizatii: 1280 lei 

Cheltuieli: 780 lei 

Balanta (rest in casierie): 500 lei 

 

 

 

      Intocmit, 

     Conf.dr.ing. Gheorghe Brănoiu – presedinte sucursala 

 

     Drd.ing. Lungu Ionut-Andrei – secretar  

 

 
Adresa contact: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti nr. 39 

Tel.: 0244/573171/247; Tel/Fax: 0244/575847 

G. Branoiu – mobil: 0763662593 

I. Lungu – 0735411597 
E-mail: gbranoiu@yahoo.com, rufay_18@yahoo.com 
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