
 

 

 

 

Poza format 9x7 cm   

rezolutie cat mai mare 

Ramona Titilincu 

Promoţia: 2008 

Grupa opţionalã: Geofizică 

Poziţie actualã: Inginer Petrofizician 

Cariera aceasta nu a început întâmplator. Sau 

să fi fost o întâmplare?... Deși se spune că 

nimic nu este întâmplător în viață. Dar dacă ar 

fi, în orice caz, a fost o întâmplare fericită.  

In toamna anului 1996, tot întâmplator, am 

văzut un reportaj la televiziunea națională 

despre activitatea recentului atunci ales președinte al țării, Prof. Dr. Emil 

Constantinescu. Modul de prezentare a carierei profesionale cu sublinierea 

proiectelor și mai ales a aplicațiilor de teren în care a participat, a reprezentat 

punctul de plecare și interesul propriu de a urma studii în Domeniul Geologiei. Un an 

mai târziu, tot toamna și înaintea terminării ciclului primar, am îndrăznit a cere 

îndrumări, trimise prin poștă, către Radio România Tineret în cadrul unei emisiuni 

specifice. Răspunsul primit a fost mai degrabă auzit de vecinul Mihai Flangea care la 

momentul respectiv se afla în stagiul militar. Vara următorului an, el mi-a confirmat 

răspunsul prompt primit de la radio, însă atunci nu am avut curajul să recunosc de 

față cu toți cei prezenți faptul că da - eu am solicitat în direct îndrumări pentru a 

urma în viitor studii de geologie.  

Timpul a trecut și după dezamăgirea eșecului examenului de la “Facultatea de 

Matematică“, am întrezărit varianta “Facultății de Geologie și Geofizică“. Datorită 

profilulul real urmat în liceu am aplicat ferm și mai ales convinsă de doamna de la 

secretariat la secția de Geofizică - secție și profil unic în România și la momentul 

actual. Marea revelație am avut-o în primul an de studiu odată cu cursul de 

Mineralogie, unde profesor l-am avut chiar pe Dl. Prof. Emerit Dr. Emil 

Constantinescu. 

Structura 2003-2008 a școlii de Inginerie Geologică și Geofizică pe care am urmat-o, 

a fost bine gândită, structurată și aplicată pe perioada celor 5 ani de studiu. Legături 

de prietenie s-au format, mulțumită orelor comune in primii 2 ani și mai ales 

datorită conviețuirii în căminele facultății. Anul 3 de studiu, prin specializările 



 

 

 

dedicate grupei de Geofizică a devenit unul dintre cei mai atractivi ani de studiu ca 

de altfel și prin prisma domnilor profesori ai Departamentului de Geofizică. Am 

prezentat interes special pentru următoarele discipline respectiv următorii stimații 

domni profesori: 

• Matematică, Conf. Dr. Georgeta Mihnea 

• Topografie/ Geodezie și Teledetecție, Prof. Emerit Dr. Ing. Cornel Păunescu 

• Fizica Globului, Prof. Dr. Ing. Victor Mocanu 

• Mecanică și Rezistența Materialelor, Conf. Dr. Ing. Mihaela Stănciucu 

• Gravimetrie și Magnetometrie/ Seismologie, Prof. Dr. Ing. Marian Ivan 

• Prospecțiuni Electrice, Prof. Emerit Dr. Ing. Paul Georgescu (d. 21.03.2018) 

• Seismică, Conf. Dr. Ing. Tudorel Orban 

• Geofizică de Sondă, Conf. Dr. Ing. Bogdan Mihai Niculescu și  

                                    Prof. Emerit Dr. Ing. Aurelian Neguț. 

Practicile diverse și efectuate la finalul fiecărui an universitar au avut un aport 

aparte în a dezvolta legătura între partea teoretică și aplicațiile efective în teren.  

Mulțumită seriozității și a efortului depus pe perioada studiilor: 

• În Februarie 2007 am avut deosebita onoare să îmi fie înmânat de către Dl. 

Decan Prof. Dr. Ing Cristian Mărunțeanu în cadrul unei ceremonii Premiului 

“Nicolae Petrulian“ fondatorul Școlii Românești de Inginerie Geologică și 

Geofizică, pentru activitate profesională meritorie-domeniul Inginerie 

Geofizică. 

• În Aprilie 2007 am primit premiul II a secțiunii de Geofizică la cel de-al VIII-lea 

Simpozion Național al Studenților Geologi. 

• În ultimii doi ani de studii am fost implicată multumită Dl. Decan Prof. Dr. Ing. 

Victor Mocanu în proiectele universitare GPS, cu scopul achiziționării datelor 

necesare studierii mișcări plăcilor tectonice pentru zonele seismice Vrancea și 

Banat.  

• Am fost parte a proiectului studențesc sponsorizat de SEG bazat pe achiziția 

de date geofizice pe halda de steril de la Zlatna, Alba Iulia. 

Sunt absolventă a promoției 2008, cu titlul de Inginer Diplomat, în Domeniul 

Geologie și Specializarea Geofizică, lucrarea de dizertație fiind realizată sub atenta 

îndrumare a Dl. Conf. Dr. Ing. Bogdan Mihai Niculescu.  



 

 

 

Având baza abilităților de pregătire tehnică, dobândite în cadrul studiilor “Facultății 

de Geologie și Geofizică“, Universitatea din București, prin recomandare începând 

cu Martie 2008 am efectuat un stagiu de pregătire pentru 6 luni în cadrul companiei 

Schlumberger România, departamentul Servicii de Date. 

În urma crizei economice resimțită în anul 2008, mi-am aprofundat studiile cu 

Diploma de Master în Evaluarea Bazinelor de Sedimentare iar in urma 

recomandării Dl. Conf. Dr. Ing. Bogdan Mihai Niculescu, am obținut în Iunie 2009 

Travel Grant-ul sponsorizat de Fundația SEG (Society of Exploration Geophysicists) 

susținut de către ExxonMobil în Amsterdam, în strânsă legătură cu conferința 71 

EAGE. Acest premiu, respectiv curs internațional a prezentat o aplicabilitatea foarte 

mare prin tematica prezentată și completată de exercițiile practice realizate pe 

seturi de date reale pentru debutul meu ulterior în industria E&P. 

Am început cariera de Inginer Petrofizician în Iulie 2009 ca debutant în cadrul OMV 

Petrom, Ploiești. În Ianuarie 2011 am urmat o cale mai provocatoare și am lucrat 

timp de un an ca Explorator pentru compania Hunt Oil, București. În Februarie 2012 

m-am alăturat din nou departamentului Servicii de Date Schlumberger, București, 

unde încă activez. Am avut sesiunea de promovare denumită „Momentul Conrad 

Schlumberger” în Iulie 2016.  

Ținând cont de înlănțuirea evenimentelor din școala generală până în ziua de astazi, 

trebuie să mai menționez faptul că la începutul anului 2009 neavând încă un loc de 

muncă în domeniu, Dna. Conf. Dr. Ing. Mihaela Stănciucu îmi spunea că aveam să 

aflu mai târziu motivul pentru care încă sunt în România. Ca toți absolvenții seriilor 

anterioare, visam atunci să aplic pentru o poziție de inginer în străinătate. 

“Facultatea de Geologie și Geofizică“ este aparte datorită diversității subiectelor de 

studiu, foarte actuale și aplicabile în foarte multe domenii, dar mai ales datorită 

corpului profesoral care îți acordă o atenție deosebită și mai ales includerea în 

proiectele derulate care ajută foarte mult în formarea absolvenților dedicați.  

În cadrul reîntâlnirii promoției 2008 la 10 ani de la absolvire, în Iunie 2018, am avut 

ocazia să menționez acest parcurs impresionant și să multumesc tuturor celor care 

au avut un rol important în definirea carierei mele profesionale de astăzi. 

Cu sincere mulțumiri și profund respect, 

Ramona Titilincu 


