Curriculum vitae
Prenume/ Nume

Victor-Cristian Gîrlicel

Adresa
Telefon

Mobil:

Fax
E-mail
Romana

Naționalitate
Perioada de naștere

masculin

Sex

Experiența profesională
Perioada
Ocupația sau Poziția deținută
Activități și responsabilități principale

Nume și adresa angajator
Tipul sau sectorul de activitate

1 Ianuarie 2021 – Prezent
Director Tehnic
Organizarea si coordonarea activității de mentenanța a utilajelor, echipamentelor si instalațiilor la
nivelul DEPOGAZ prin asigurarea întocmirii programelor de mentenanța si a planurilor aferente
acestora, monitorizarea realizării acestora si raportarea lor;
Organizarea si coordonarea activității de conformitate a utilajelor / echipamentelor/ instalațiilor/
aparatelor de măsura si control existente in societate cu normele / normativele si reglementările
aplicabile;
Coordonarea activității de elaborare a politicilor energetice specifice societății;
Coordonarea activității de elaborare a politicii de dezvoltare a sistemului informatic la nivelul societății
cu respectarea cerințele de securitate a informațiilor aplicabile la nivelul societății;
Coordonarea activității de administrare a activelor proprii si închiriate;
Coordonarea relației cu SNGN Romgaz SA in ceea ce privește utilizarea activelor închiriate;
Organizarea si monitorizarea activitatilor de emitere a avizelor de amplasament solicitate;
Organizarea si coordonarea activității de elaborare si fundamentare a programelor tehnice si de
cercetare științifica ale societății;
SNGN ROMGAZ SA FIGN DEPOGAZ Ploiești, str. GH.GR. Cantacuzino nr. 184, Ploiești România
Energie, Înmagazinare subterană a gazelor naturale

Perioada 1 Aprilie, 2018 – 31 Decembrie, 2020
Ocupația sau Poziția deținută Șef Serviciu Inginerie de rezervor
Activități și responsabilități principale Coordonarea activității de monitorizare a performanțelor optime de funcționare ale depozitelor de gaze
naturale, asigurarea asistenței tehnice și de specialitate pentru lucrări de foraj, teste de curgere și
reparații sonde, coordonarea activității de pregătire a documentațiilor pentru abandonarea sondelor/
ridicării abandonării sondelor, a sondelor care rămân în funcțiune, coordonarea activităților de pregătire
a temelor de proiectare pentru studiile de pre-fezabilitate și fezabilitate necesare pentru modernizarea
și/ sau creșterea capacității de înmagazinare a depozitelor deja existente și realizarea de noi depozite
subterane de înmagazinare a gazelor naturale.
Șef de proiect - „Elaborarea termenilor de referință pentru studiile de fezabilitate pentru proiecte de
interes comun semnate de Depogaz aflate pe lista a 4-a a Uniunii Europene”
Șef de proiect - “Înmagazinarea subterană a gazelor în depozitul Sărmășel”
Șef de proiect - „Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare a gazelor naturale – depozitul
Bilciurești”
Șef de proiect - „Înmagazinarea subterană a gazelor în depozitul Ghercești”
Nume și adresa angajator
Tipul sau sectorul de activitate
Perioada
CV – Victor Cristian Gîrlicel

SNGN ROMGAZ SA FIGN DEPOGAZ Ploiești, str. GH.GR. Cantacuzino nr. 184, Ploiești România
Energie, Înmagazinare subterană a gazelor naturale
23 Mai, 2007 --- 31 Martie, 2018
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Ocupația sau Poziția deținută
Activități și responsabilități principale

Nume și adresă angajator
Tipul sau sectorul de activitate
Perioada
Ocupația sau Poziția deținută
Activități și responsabilități principale

Nume și adresă angajator
Tipul sau sectorul de activitate
Perioada
Ocupația sau Poziția deținută
Activități și responsabilități principale

Nume și adresă angajator
Tipul sau sectorul de activitate

Șef Serviciu Inginerie de rezervor
Coordonarea activității de monitorizare a performanțelor optime de funcționare ale depozitelor de gaze
naturale, asigurarea asistenței tehnice și de specialitate pentru lucrări de foraj, teste de curgere și
reparații sonde, coordonarea activității de pregătire a documentațiilor pentru abandonarea sondelor/
ridicării abandonării sondelor, a sondelor care rămân în funcțiune, coordonarea activităților de pregătire
a temelor de proiect pentru studiile de pre-fezabilitate și fezabilitate necesare pentru modernizarea și/
sau creșterea capacității de înmagazinare a depozitelor deja existente și realizarea de noi depozite
subterane de înmagazinare a gazelor naturale.
Șef de proiect - „Elaborarea termenilor de referință pentru studiile de fezabilitate pentru proiecte de
interes comun semnate de Romgaz aflate pe lista a doua a Uniunii Europene”
Șef de proiect - „Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare a gazelor naturale – depozitul
Bilciurești”
Șef de proiect - „Modernizarea sistemului de injecție / extracție a gazelor naturale – depozitul Urziceni”
Șef de proiect - „Creșterea capacității de înmagazinare a gazelor naturale în depozitul Urziceni”
Șef de proiect - „Depozitul de înmagazinare a gazelor naturale Ghercești”
SNGN ROMGAZ SA Filiala Ploiești, str. GH.GR. Cantacuzino nr. 184, Ploiești România
Energie, Înmagazinare subterană a gazelor naturale
1 Aprilie, 2005 --- 23 Mai, 2007
Șef Serviciu Inginerie de rezervor
Coordonarea activității de monitorizare a performanțelor optime de funcționare ale depozitelor de gaze
naturale, asigurarea asistenței tehnice și de specialitate pentru lucrări de foraj, teste de curgere și
reparații sonde, coordonarea activității de pregătire a documentațiilor pentru abandonarea sondelor/
ridicării abandonării sondelor, a sondelor care rămân în funcțiune, coordonarea activităților de pregătire
a temelor de proiect pentru studiile de pre-fezabilitate și fezabilitate necesare pentru modernizarea și/
sau creșterea capacității de înmagazinare a depozitelor deja existente și realizarea de noi depozite
subterane de înmagazinare a gazelor naturale.
Coordonarea activității de experimentare, testare, omologare, implementare și aplicare a invențiilor și/
sau realizări tehnice (echipamente, instalații, mașini, instrumente, tehnologii, proceduri) care sunt de
interes pentru filială.
Șef de proiect - „Depozitul de înmagazinare a gazelor naturale Ghercești”
Șef de proiect – ”Implementarea unui sistem informațional integrat de PROIECT MANAGEMENT”
SNGN ROMGAZ SA Filiala Ploiești, str. GH.GR. Cantacuzino nr. 184, Ploiești România
Energie, Înmagazinare subterană a gazelor naturale
1 Ianuarie, 2005 --- 1 Aprilie, 2005
Director Tehnic
Gestionarea următoarelor activități: comprimarea gazelor naturale, energie, mecanică, IT,
responsabilități privind asigurarea funcționării la parametrii proiectați a instalațiilor de suprafață
aferente extragerii și înmagazinării gazelor naturale.
Menținerea instalațiilor în parametrii de funcționare pe parcursul întreținerii și reparațiilor.
Gestionarea activității de transport, reparații sonde.
Coordonarea activităților de investiții și dezvoltare.
SNGN ROMGAZ SA Filiala Ploiești, str. GH.GR. Cantacuzino nr. 184, Ploiești România
Energie, Înmagazinare subterană a gazelor naturale

Perioada

1 Septembrie, 2001 --- 1 Ianuarie, 2005

Ocupația sau Poziția deținută

Șef Serviciu Dezvoltare și Supervizare

Activități și responsabilități principale

CV – Victor Cristian Gîrlicel

Coordonarea activităților de supervizare a lucrărilor de investiții; monitorizarea și raportarea realizării
fizice și valorice a lucrărilor de investiții în conformitate cu prevederile documentelor aprobate.
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Nume și adresă angajator

SNGN ROMGAZ SA Filiala Ploiești, str. GH.GR. Cantacuzino nr. 184, Ploiești România

Tipul sau sectorul de activitate Energie, Înmagazinare subterană a gazelor naturale
Perioada
Ocupația sau Poziția deținută

17 Noiembrie, 1997 --- 1 Septembrie, 2001
Șef Serviciu Dezvoltare și Supervizare

Activități și responsabilități principale

Coordonarea activităților de supervizare a lucrărilor de investiții; monitorizarea și raportarea realizării
fizice și valorice a lucrărilor de investiții în conformitate cu prevederile documentelor aprobate.

Nume și adresă angajator

SC Exprogaz Ploiești S.A. și S.N.G.N. Depogaz S.A. – str. GH.GR. Cantacuzino nr. 184, Ploiești
România

Tipul sau sectorul de activitate Energie, Înmagazinare subterană a gazelor naturale
Perioada
Ocupația sau Poziția deținută
Activități și responsabilități principale

Nume și adresă angajator

1 Februarie,1993 --- 17 Noiembrie, 1997
Inginer
Calculul producției și stabilirea consumului tehnologic pentru zăcămintele de gaze din cadrul unității.
Monitorizarea graficului de control a duzele; înregistrarea perioadei și transmitere.
Înregistrarea parametrilor de funcționare a sondelor pentru fiecare formațiune în parte.
Verificarea acurateței măsurătorilor de presiune, a debitelor de gaze și a impurităților.
Monitorizarea programelor de investigații hidrodinamice a sondelor.
Participarea periodică cu unitatea beneficiară la inspecțiile producției furnizate la panourile fiscale.
Păstrarea unei evidențe a operațiilor efectuate la sondele de producție, a probelor tehnologice la
sondele reactivate sau a sondelor care prezintă dificultăți în exploatare.
Sucursala de producție gaze naturale Ploiești, str. GH.GR. Cantacuzino nr. 184, Ploiești România

Tipul sau sectorul de activitate Energie, Înmagazinare subterană a gazelor naturale
Perioada
Ocupația sau Poziția deținută
Activități şi responsabilități principale

Nume și adresă angajator

1 Octombrie, 1991 --- 1 Februarie, 1993
Inginer Stagiar
Calculul producției și stabilirea consumului tehnologic pentru zăcămintele de gaze din cadrul unității.
Înregistrarea parametrilor de funcționare a sondelor pentru fiecare formațiune în parte.
Monitorizarea programelor de investigații hidrodinamice a sondelor.
Păstrarea unei evidențe a operațiilor efectuate la sondele de producție, a probelor tehnologice la
sondele reactivate sau a sondelor care prezintă dificultăți în exploatare.
Participarea la operațiile speciale de RK și PP la sonde.
Sucursala de producție gaze naturale Ploiești, str. GH.GR. Cantacuzino nr. 184, Ploiești România

Tipul sau sectorul de activitate Energie, Înmagazinare subterană a gazelor naturale

Educație și formare
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ
Perioada
Calificarea / diploma obținută

CV – Victor Cristian Gîrlicel

2008-2009
MASTER în MANAGEMENTUL INDUSTRIEI DE PETROL
Foundation of Management, Foundation of Marketing, Human Resources Management, promotional
Strategies, Quality System, Operating and Strategic management, Information technology for Oil
Industry, Feasibility Studies, Economic-Financial Analysis, Oil Industry Regulations
UNIVERSITATEA DE PETROL ȘI GAZE PLOIEȘTI
1985-1991
INGINER
Profilul: Petrol
Specializarea: Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol
3

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Forajul Sondelor, Exploatarea Zăcămintelor de Petrol, Hidraulică Subterană, Investigații Hidrodinamice
în Sonde, Ingineria Exploatării Zăcămintelor de Țiței și Gaze, Geologie, Geofizică, Echipamente din
Industria de Țiței și Gaze, Simularea Producției

Numele și tipul instituției de învățământ

UNIVERSITATEA DE PETROL ȘI GAZE PLOIEȘTI, Facultatea Forajul Sondelor și Exploatarea
Zăcămintelor de Petrol

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută
CV – Victor Cristian Gîrlicel

14 Noiembrie, 2013
SPECIALIST
Elaborarea / expertizarea documentațiilor tehnice și tehnico-economice pentru operațiuni petroliere;
Expertizarea, conducerea/coordonarea activităților legate de cercetarea geologică a resurselor
minerale – în domeniul petrolier;
Operațiuni petroliere privind supervizarea lucrărilor cu grad ridicat de risc în domeniul petrolier.
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE - ROMÂNIA
Certificat de competență profesională – persoană fizică

10 Mai, 2016
Specialist autorizat: PGIU; PGD; EGIU; EGD
PGIU – Proiectare instalații de utilizare a gazelor naturale / biogaz / biometan
PGD – Proiectare sisteme de distribuție și instalații de producere /stocare biogaz /biometan
EGIU – Execuție și exploatare instalații de utilizare a gazelor naturale / biogaz / biometan
EGD – Execuție și exploatare sisteme de distribuție și instalații de producere /stocare biogaz /biometan
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU ENERGIE
Tipul autorizației: PGIU; PGD; EGIU; EGD

Martie, 2020
Specialist autorizat: PGT; EGT
PGT – Proiectare sisteme de transport; instalații tehnologice de suprafață / conducte din amonte;
instalații tehnologice înmagazinare; instalații de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
EGT – Execuție și exploatare sisteme de transport; instalații tehnologice de suprafață / conducte din
amonte; instalații tehnologice înmagazinare; instalații de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU ENERGIE
Tipul autorizației: PGT; EGT

Octombrie 2015
MANAGER
Risk Management – Evaluarea, estimarea și analiza riscurilor; Strategii de tratare și răspuns la risc;
Procesul de control și monitorizare a riscurilor.
S.C. EXPERT ACTIV GROUP S.R.L. Onești, jud. Bacău
112029

Martie 2012
Specialist în managementul riscurilor în conformitate cu M_O_R
4

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obținută

Basic concepts, components, processes, products and techniques of M_O_R; practical applications
issues of using and tailoring aspects of the M_O_R method
INSIGHTS Chelmsford ESSEX, CM1 1JR UNITED KINGDOM

Noiembrie 2011
Specialist în gestionarea crizelor și situațiilor de urgență pentru sectorul industriei gazelor

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obținută

EUROPE-LINK LTD – UK Co

Septembrie 2007
MANAGER DE PROIECT

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Management de Proiect

Numele și tipul instituției de învățământ
/ furnizorului de formare

CODECS SA, România

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Martie- Septembrie 2006
MANAGER DE PROIECT
P102- Planificarea și controlul proiectelor cu Primavera Enterprise
P106- Controlul datelor cu Primavera Enterprise
PRIMAVERA SYSTEMS, INC. / SC TOTAL SOFT SA Bucuresti
P102 & P106

Aptitudini și competențe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înțelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Engleză
Franceză

Vorbire
Citire

Participare la
conversație

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

B2

nivel postintermediar

B2

nivel postintermediar

B1

nivel
intermediar

B1

nivel
intermediar

B1

nivel
intermediar

B2

nivel postintermediar

B2

nivel postintermediar

B1

nivel
intermediar

B1

nivel
intermediar

B1

nivel
intermediar

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

Competențe și abilități sociale

CV – Victor Cristian Gîrlicel

Spirit de echipă, competențe de comunicare și adaptare, seriozitate; toate aceste abilități au fost
dobândite în timpul experienței mele profesionale.
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Competențe și aptitudini organizatorice

Competențe și aptitudini tehnice

Competențe și aptitudini de utilizare a
calculatorului

Permis de conducere

CV – Victor Cristian Gîrlicel

Spirit de echipă și experiență în managementul proiectelor.
Expertizarea, conducerea/coordonarea activităților legate de cercetarea geologică a resurselor
minerale – în domeniul petrolier
Supervizarea lucrărilor cu grad ridicat de risc în domeniul petrolier
Managementul obiectivelor de investiții;
Planificarea si controlul proiectelor
Evaluarea, estimarea și analiza riscurilor
Control și monitorizare a riscurilor

Microsoft Office, Oracle, Primavera
Utilizare de softuri specializate pentru monitorizarea proceselor .

Permis de conducere categoria B.
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