

NICOLAE CAROL
DEBIE
(1904-1993)

N.C. Debie s-a născut la 21 noiembrie /4 decembrie 1904 la Turnu
Severin, într-o familie numeroasă (șase copii ). Între anii 19111915, N.C. Debie urmează cursurile școlii primare

și din 1915

până în anul 1921, Liceul de baieți Traian din Turnu Severin.


În anul 1921, împreună cu familia s-a mutat la Ploiesti, unde va fi
elev în clasele a VII- a și a VIII-a, curs real al Liceului “ Petru si
Pavel”.



În

anul

1923

a

devenit

student

al

Institutului

de

Chimie

Industrială, din București, pe care l-a absolvit în 1928, obtinând

titlul de inginer chemist industrial , cu mențiunea “ cu distinctie”.


Între anii 1929 și 1934 este doctorand la Institutul de Chimie
Industrială, București. Lucrarea sa de doctorat a fost realizată sub
îndrumarea

profesorului

N.

Danaila

și

s-a

remarcat

prin

profunzimea conținutului său științific.


Activitatea sa profesională începe în anul 1931, atunci când este
numit inginer diriginte tehnic la Societatea Derna – Tatarus, jud.
Bihor.



A urmat apoi ca șef de secție și șef al Laboratorului Vega, până în
1940. A lucrat în Rafinaria Standard (1940-1941), ca subdirector;
între 1941-1949 a fost inginer șef și director tehnic la Societatea
Concordia.
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Între anii 1949-1951 Dr. Debie a fost numit inginer șef la Rafinaria
nr.1- Ploiești. În continuare, până în 1955, a fost desemnat inginer
șef la primul Institut de Proiectări Rafinarii.



Între 1955 și 1959 a fost numit directorul Institutului de Cercetari
Petrochim.



În 1959, până în 1963, a devenit șef serviciu tehnic al Uzinei
Petrochimice Brazi.



În 1964 a fost desemnat președinte al Filialei Regionale Ploiești al
Consiliului Național pentru știință și tehnologie, având ca sarcină
principală coordonarea activității de cercetare științifică din toate
domeniile de pe raza actualelor județe: Prahova, Dâmbovita și Buzau.



În bogata sa activitate se înscrie si activitatea didactică, începând
între 1928-1930 ca asistent universitar al Prof. Negoita Danaila, la
Institutul de Chimie Industrială București, continuând ca profesor la

Școala de Subingineri Rafinori din Ploiesti (1945-1949), profesor la
Școala Medie Tehnică de Petrol din Ploiesti și Conferentiar Universitar
la Institutul de Petrol si Gaze Bucuresti (1952-1953).


În bogata sa activitate se înscrie si activitatea didactică, începând
între 1928-1930 ca asistent universitar al Prof. Negoita Danaila, la
Institutul de Chimie Industrială București, continuând ca profesor la
Școala de Subingineri Rafinori din Ploiesti (1945-1949), profesor la

2

NICOLAE CAROL
DEBIE
(1904-1993)

Școala Medie Tehnică de Petrol din Ploiesti și Conferentiar
Universitar la Institutul de Petrol si Gaze Bucuresti (1952-1953).


Dr. ing. Debie a avut o impresionantă carieră de cercetator
Știintific, concretizata prin elaborarea si publicarea unor studii
si articole de specialitate, multe fiind lucrari de referinta si
astazi. O caracteristica a studiilor Dr.-ului Debie este aceea a
unui pronuntat caracter practic.



Dupa al II lea razboi mondial, Dr.ing. N. C. Debie publica carti
de tehnologia petrolului, printre care :

Debie N.C. si Raseev

S. Țiteiul si celelalte bitume“ -1948; “Prelucrarea titeiului” 1951; “Chimia Petrolului”, 2 volume cu anexe-1951, lucrare
pentru care a primit titlul de Laureat al Premiului de Stat,
“Tehnologia petrochimica” - 1961, care a cunoscut mai multe
editii in tara si peste hotare .


Dr. ing. N. C. Debie a fost un om de o vastă cultura, publicând
in 1980, lucrarea: “O cronica ploiesteana 1825-1974. Muzica in
viata orasului Ploiesti”. A fost dirijorul Orchestrei Simfonice
(1952-1953), iar intre 1953-1960 a activat ca director si dirijor
al Filarmonicii de Stat din Ploiesti.



Se stinge din viata la 10 februarie 1993.
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