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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BUMBAC Gheorghe 

Adresă(e) 1 Polizu street, Room A101, RO-011061, Bucuresti, Romania 

Telefon(oane) +4021-402-3881   

Fax(uri) +4021-318-5900 

E-mail(uri) g_bumbac@chim.upb.ro, gheorghe.bumbac@webmail.pub.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Românã 
  

Data naşterii Ianuarie, 26, 1958 
  

Sex barbatesc 
  

POZIŢIA 

 
Conferentiar la Universitatea Politehnica din Bucuresti, Departamentul de Inginerie 
Chimica si Biochimica 

  

Experienţa profesională  

Perioada 1997-in prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer specialist(1997-1999), Sef lucrari(1999-2004), Conferentiar(2004-in prezent) 

Activităţi şi responsabilităţi principale - realizarea de studii de retehnologizarea instalatiilor chimice si de rafinarii prin aplicarea procedurilor 

sistematice de simularea si integrarea proceselor; 
- activitati de instruire personal din industrie cu metodologii si instrumente informatice pe probleme 
de simularea si integrarea proceselor chimice si de rafinarii 
- Cursuri si Activitati practice(seminar, lucrari de laborator, indrumare realizare proiecte) :  la 
disciplinele Operatii si utilaje in industria chimica, Reactoare chimice; Modelarea si simularea 
proceselor chimice si biochimice, Metode matematice in ingineria chimica, Sisteme de Conducere a 
Proceselor Chimice, Macrolimbaje de Programare; Metode de Optimizare in Ingineria Chimica; 
Integrarea termica a proceselor Chimice; Instrumente Informatice aplicate in ingineria chimica si 
biochimica; Proiectarea montajului instalatiilor de proces 

Conducere lucrari de diploma, licenta, disertatie 

Participare in comisii de diploma, dizertatie,  
Participare in comisii sustinere teza de doctorat, de examen de doctorat, sustinere referat de 
doctorat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti,  
313, Splaiul Independentei, Sector 6, RO-060042, Bucureşti, România; 
Departamentul de Inginerie Chimcă și Biochimică, str. Polizu 1-7, sector 1, Bucuresti, 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Activităţi didactice şi cercetare ştiintifică  

Perioada Din martie 1999 până în decembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Conducator grup cercetare „Integrarea proceselor” - Centrului de Transfer Tehnologic pentru 
Industriile de Proces UPB-CTTIP  

mailto:g_bumbac@chim.upb.ro
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Activităţi şi responsabilităţi principale -coordonarea activităţii proiecte cercetare-dezvoltare 
-realizare proiecte naţionale (RELANSIN, CEEX, PN I si PN II, PNCDI) şi internaţionale(FP5, FP6, 

COPERNICUS, LEONARDO DA VINCI, POSCCE) 
 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Transfer Tehnologic pentru Industriile de Proces 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti,  
1, Str. Gh. Polizu, corp A, Sala A056, Sector 1, RO-011061, Bucureşti, România 
Tel : +40214023916, fax : +40213185900, email  : cttip@chim.upb.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate management, cercetare ştiinţifică, sinteza proceselor chimice, realizare proiecte cercetare-dezvoltare 
  

Perioada 1984-1986 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Inginer responsabil cu dezvoltarea proceselor; Proiectare matrite garnituri de cauciuc; conditionare 
retete cauciuc in vederea vulcanizarii garniturilor  

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Anvelope Danubiana, Popesti-Leordeni, sos. Oltenitei, no 181, jud. Ilfov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Atelierul Mecanic, Sectia Vulcanizare anvelope. 

  

Perioada 1986-1997 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant, specialitatea de inginerie de procese chimice 

Activităţi şi responsabilităţi principale - de proiectare de proces si tehnologie pentru lucrari de  retehnologizare  la instalatiile de amoniac 
Kellogg, Sybetra, Uhde, Szalgitter, Giap; instalatiile de uree Stamicarbon si Uree Conventionala; 
instalatiile de metanol;  
- pentru nsusirea prevederilor si utilizarea standardelor si normelor departamentale pentru proiectare 
de proces si tehnologii; 
-de proiectare de proces si tehnologie (punere in functiune) pentru instalatia de apa grea (coloanele 
de schimb izotopic); control executie proiect de executie, pe santier, la uzina de apa grea ; 
-proiectare de tehnologie de retehnologizare reprofilare productie pentru instalatiile de Baze-Saruri, 
anorganice. 
-controlul executiei si realizarii proiectelor de executie, elaborare manuale de operare (opriri porniri de 

instalatii) 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Inginerie Tehnologica si Proiectare pentru Industria Chimica-IITPIC Bucuresti,  dupa 
1990: S.C. IPROCHIM S.A. Bucuresti. Str.MIHAI EMINESCU NR.19-21, SECTOR 1, Ro-010512 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectia „Prcese si tehnologii pentru producerea de Ingrasaminte Chimice”, Sectia „Prcese si 
tehnologii pentru producerea de Baze-Saruri”, sectii apartinand  Filialei  „Prcese si tehnologii in 
ramura inginerie chimica anorganica” 

  
  

Educaţie şi formare  

Perioada Iunie 1995/Noe1995/Oct-Noe1995/Ianuarie 1996/Febr1996/April1997 

Calificarea / diploma obţinută :”Certificates of Completion” 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Process Simulation with HYSIM(level I&2)/Process Integration(Foundation Course 1&2)/Process 

Integration-Site targeting/ Process integration-Distillation/ Process Integration-Basic targeting/ 
Process Integration-Wastewater/ Process Integration-Cogeneration and site utility systems in process 
industries/New features of the UMIST software 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Bucuresti  & University of Manchester Institute of Science and Technology-
UMIST 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

6 

  

Perioada 1979 – 1984 Institutul Politehnic Bucuresti 
 
1997- 1998 Universitatea Politehnica Bucuresti 
 
1999 Universitatea Politehnica Bucuresti 
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Calificarea / diploma obţinută Inginer/Diploma de inginer mecano-chimic 
 

Studii Aprofundate/Diploma de studii Aprofundate, directia: Utilizarea Calculatoarelor in Industria 
Chimica; 
 
Doctor/Diploma de doctor inginer (Chimie-Fizica) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline generale: 

Matematica, Chimie(organica, anorganica, analitica), Fizica, Chimie-Fizica, Limba Franceza, Limba 
Engleza, Educatie fizica, Programare, Filozofie, Istoria Romaniei. 
Discipline profesionale: 
Chimie Fizica Aplicata si Electrochomoe; Desen tehnic si geometrie descriptiva, Mecanica, 
Rezistenta materialelor, Organe de masini si mecanisme,  Bazele ingineriei chimice, Bazele ingineriei 
mecanice, Operatii si utilaje in industria chimica, petrochimica si de rafinarii,  Tehnologie chimica, 
Tehnologia fabricarii utilajelor chimice, Statistica si programarea experimentelor, Biochimie,  Ingineria 
proceselor biochimice, Fenomene de transfer de proprietate(transfer de moment, transfer termic, 
transfer de masa), Calculul si constructia utilajului chimic, Reactoare chimice, Optimizarea 

proceselor, Evaluarea economica a utilajelor si echipamentelor chimice, Modelarea si simularea 
proceselor, Controlul si conducerea proceselor chimice, Automatizari industriale, Calculul eficientei 
economice a proceselor industriale,  Integrarea energetica a proceselor chimice si industriale ; 
Macrolimbaje si programe de calcul, Metode avansate de calcul numeric, Estimarea parametrilor 
modelelor matematice, Crearea si exploatarea bazelor de date, Analiza proceselor chimice in regim 
nestationar,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucuresti; Universitatea Politehnica Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Educatie universitara- ISCED level  5A, 
 
 post-universitara-Studii aprofundate: ISCED level 5A  
 
doctorat- ISCED level 6 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

AMCSIT Politehnica 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Franceza  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă activităţi didiactice şi de cercetare ştiinţifică în proiecte, lucru în cadrul proiectelelor 
derulate prin  UPC-CTTIP şii coordonarea activităţii în proiecte, 

Capacitate de adaptare la medii multiculturale obţinută prin cercetare ştiinţifică în universităţi 
europene, participare la proiecte internaţionale şi participare la confer inţe internaţionale 
Cursurile si aplicatiile la disciplinele: 
-chimie-fizica aplicata si electro-chimie, 1990-1997; 
-elemente de programare si birotica, 1997-2002; 
-metode numerice, 2000-2010; 
-macrolimbaje de programare, Mathcad si MATLAB, 
2000-in prezent; 
-conducerea cu calculatorul a proceselor chimice, 2000 - 2009; 
-modelarea si simularea proceselor chimice, 2000-in prezent; 

-instrumente informatice in ingineria chimica, 2004-in prezent; 
-optimizarea proceselor chimice, 2004-2009; 
-reactoare chimice, 2004-2011 
-indrumare proiecte de diploma si proiecte de dizertatie, 2000-in prezent; 
-conducere proiecte de diploma si de dizertatie, 2000-in prezent 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- experienţă bună în managementul de proiect şi al echipelor  
- experienţă în organizarea activităţii didactice (curs, seminar, proiect şi laborator)  
-director de proiect – Proiect integrat de retehnologizare a retelelor de schimbatoare de caldura prin 
cuplarea termica intre instalatii – Contract MCT-Relansin no 479/2000; 
-responsabil echipa de cercetare-proiectare- Elaborarea unei tehnologii moderne de reducere a 
gazelor cu efect de sera produse de industria romaneasca-Contract MCT 107/2005; 
-responsabil echipa de cercetare-proiectare-Hidrogen din resurse bioregenerabile-Contract MCT 

21029/14.09.2007/Subcontract 2235/4.10.2007; 
-responsabil  echipa de cercetare-proiectare – Valorificarea n-butanolului in directia fabricarii de 
combustibili ecologici-Contract MCT 22087/2008; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -Peste 50 articole in publicatii stiintifice de specialitate(inginerie chimica, petrochimica si de rafinarii) 
din tara si din strainatate,  
-Peste 30 contracte de cercetare si dezvoltare (din care cel putin 12 ca responsabil de proiect)  in 
domeniile: inginerie chimica, petrochimica si de rafinarie, modelareasi simularea proceselor, 
integrarea energetica a proceselor, sinteza proceselor (noi si/sau retehnologizate)  
-19 contracte de proiectaredin care cel putin 6 au avut finalizare practica 
-6 carti si indrumare de laborator 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Experienta in utilizarea calculatorului (predare curs de Utilizarea calculatorului  de 9 ani): limbaje de 
programare (Pascal, Fortran, MATLAB, MATHCAD), birotica (Word, Excel, Power Point,), comunicatii 
(internet, email), aplicatii stiintifice (Mathcad, Matlab,Superprodesigner , Unisim, ASPEN Engineering 
suite, Process Integration:SPRINT, STAR, WATER, REACTOR, COLOM)  

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B din 1996 
  

Informaţii suplimentare membru fondator al Societăţii de Chimie din Romania(1993); 

membru al Societătii de Inginerie Chimică din Romania(1999); 

membru al American Institute of Chemical Engineers(1994); 

membru al Asociaţiei Experţilor Tehnici din Romania(1996); 
 
expert judiciar – ramura chimie – Ministerul Justitiei (1996) 

 
  

Anexe ”-Lista publicatiilor 

 
 
 

Data: 01.04.2016         Conf.dr.ing. Gheorghe BUMBAC 


