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Curriculum vitae 
Europass  

 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Alupei Valentin - Lucian 

Adresa  

Telefon    

E-mail  
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii  
  

Sex Masculin 
  

Experienţa profesională  

Perioada 27.01.2021 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Înmagazinare 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Coordonează activitățile pentru asigurarea condițiilor pentru funcționarea în 
siguranță a infrastructurii de suprafață și de adâncime a depozitelor subterane, la 
capacitatea programată. Elaborarea, fundamentarea și supunerea aprobării 
conducerii ierarhice superioare a programelor de înmagazinare subterană a 
gazelor naturale; 
- Coordonează măsurarea cantităților de gaze atât la injecție cât și la extracție, 
în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze 
tranzacționate pe piața en-gros și a legislației în vigoare; 
- Coordonează și asigură în cadrul secțiilor/ atelierelor de înmagazinare gaze 
naturale, desfășurarea proceselor de inmagazinare, monitorizând realizarea 
Programului de Înmagazinare; 
- Organizează elaborarea și evaluează stadiul realizării planului de investiții 
- Coordonează activitatea de recepționare și punere în funcțiune a instalațiilor, 
utilajelor și echipamentelor, cu respectarea strictă a prevederilor din documentația 
tehnică de execuție; 
- Analizează și stabilește periodic potențialul capacităților de înmagazinare în 
conformitate cu cererile de gaze naturale 
- Prezintă periodic informări și rapoarte cu privire la evoluția principalilor 
indicatori tehnico-economici specifici. 

Numele şi adresa angajatorului SNGN ROMGAZ SA Mediaş FIGN DEPOGAZ PLOIEȘTI SRL 
Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 184, Ploieşti, Jud. Prahova, 100492, România 
Tel.: (40-37) 40 38 00 – Fax: (40-374) 51 51 60 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înmagazinarea subterană a gazelor naturale 
  

Perioada 01.04.2017 – 26.01.2021 

Funcţia sau postul ocupat Șef Serviciu în cadrul Serviciului Înmagazinare Dispecerizare 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - elaborarea, fundamentarea și supunerea aprobării conducerii ierarhice 
superioare a programelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; 
- stabilirea potențialului fiecărui depozit în funcție de caracteristicile 
zăcământului, de aportul capacităților nou create și de măsurile de retehnologizare; 
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- fundamentarea cantităților disponibile de gaze naturale propuse spre injecție 
/ extracție la nivel zilnic, lunar, trimestrial și anual; 
- propunerea programelor de înmagazinare zilnică, lunară, trimestrială și 
anuală și transmiterea acestora către persoanele interesate; 
- urmărirea exploatării raționale a sondelor, în condiții de siguranță și eficiență 
maximă; 
- elaborarea de strategii pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea și 
modernizarea activității de injecție / extracție gaze naturale; 
- asigurarea corelarii cantităților de gaze naturale predate/preluate în/din 
depozite, cu cerințele clienților și capacitățile de transport, în vederea îndeplinirii 
obligațiilor contractuale, în colaborare cu operatorul SNT, în conformitate cu 
cerințele Codului Rețelei; 
- participarea la elaborarea și monitorizarea programelor de oprire pentru 
intervenții, reparații capitale, modernizări sonde, revizii, măsurători și alte lucrări în 
depozitele de gaze, corelat cu programele de înmagazinare; 
- monitorizează realizarea consumului propriu al secțiilor/atelierelor de 
înmagazinare și pe total filială astfel încât acesta să se încadreze în buget; 
- coordonarea, monitorizarea și optimizarea, prin activitatea de dispecerizare, 
a regimului de funcționare al stațiilor de compresoare (în limita parametrilor de 
funcționare), pentru realizarea unor consumuri energetice cât mai mici și pentru 
acoperirea nominalizărilor zilnice ale beneficiarilor serviciului de înmagazinare; 
- urmărirea îndeplinirii condițiilor de transparență prin furnizarea zilnică a 
informațiilor privind stocurile de gaze naturale și eventualele indisponibilități. 

Numele şi adresa angajatorului SNGN ROMGAZ SA Mediaş FIGN DEPOGAZ PLOIEȘTI SRL 
Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 184, Ploieşti, Jud. Prahova, 100492, România 
Tel.: (40-37) 40 38 00 – Fax: (40-374) 51 51 60 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înmagazinarea subterană a gazelor naturale 
  

Perioada 04.01.2016 – 31.03.2017 

Funcţia sau postul ocupat Șef Birou în cadrul Biroului Calitate Gaze 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - supravegherea livrărilor gazelor în condiţiile de calitate prevăzute de legislația 
în vigoare; 
- urmărirea funcționării în bune condiții a stațiilor de uscare gaze naturale; 
- dispunerea măsurilor necesare funcţionării corespunzătoare a acestora; 
- consultanță atunci când apar diverse probleme, din diverse motive, în 
funcționarea stațiilor de uscare gaze naturale; 
- propunerea de măsuri în vederea îmbunătăţirii calităţii gazelor naturale livrate; 
- întocmirea de fișe de comandă de mentenanță către echipa care asigură 
mentenanța la stațiile de uscare gaze naturale; 
- întocmirea de caiete de sarcini pentru achiziția serviciilor de mentenanță la 
stațiile de uscare gaze naturale și susținrea lor în cadrul Comisiei Tehnico-
Economice; 
- întocmirea de caiete de sarcini pentru achiziția de piese de schimb și diverse 
consumabile pentru buna funcționarea a stațiilor de uscare gaze naturale; 
- întocmirea de teme de proiectare pentru modernizarea stațiilor de uscare 
gaze naturale și a instalațiilor de suprafață din grupurile de sonde; 
- organizarea procesului de instruire a personalului care deserveşte staţiile de 
uscare gaze naturale. 

Numele şi adresa angajatorului SNGN ROMGAZ SA Mediaş SUCURSALA PLOIEȘTI 
Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 184, Ploieşti, Jud. Prahova, 100492, România 
Tel.: (40-37) 40 38 00 – Fax: (40-374) 51 51 60 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înmagazinarea subterană a gazelor naturale 
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Perioada 01.05.2012 – 03.01.2016 

Funcţia sau postul ocupat Șef Birou în cadrul Biroului Calitate Gaze 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - supravegherea livrărilor gazelor în condiţiile de calitate prevăzute de legislația 
în vigoare; 
- urmărirea funcționării în bune condiții a stațiilor de uscare gaze naturale; 
- dispunerea măsurilor necesare funcţionării corespunzătoare a acestora; 
- consultanță atunci când apar diverse probleme, din diverse motive, în 
funcționarea stațiilor de uscare gaze naturale; 
- propunerea de măsuri în vederea îmbunătăţirii calităţii gazelor naturale livrate; 
- întocmirea de fișe de comandă de mentenanță către echipa care asigură 
mentenanța la stațiile de uscare gaze naturale; 
- întocmirea de caiete de sarcini pentru achiziția serviciilor de mentenanță la 
stațiile de uscare gaze naturale și susținrea lor în cadrul Comisiei Tehnico-
Economice; 
- întocmirea de caiete de sarcini pentru achiziția de piese de schimb și diverse 
consumabile pentru buna funcționarea a stațiilor de uscare gaze naturale; 
- întocmirea de teme de proiectare pentru modernizarea stațiilor de uscare 
gaze naturale și a instalațiilor de suprafață din grupurile de sonde; 
- organizarea procesului de instruire a personalului care deserveşte staţiile de 
uscare gaze naturale. 

Numele şi adresa angajatorului SNGN ROMGAZ SA Mediaş SUCURSALA DE ÎNMAGAZINARE SUBTERANĂ A 
GAZELOR NATURALE PLOIEȘTI 
Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 184, Ploieşti, Jud. Prahova, 100492, România 
Tel.: (40-244) 50 31 01 – Fax: (40-244) 54 52 30 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înmagazinarea subterană a gazelor naturale 
  

Perioada 01.05.2007 – 30.04.2012 

Funcţia sau postul ocupat Inginer în cadrul Biroului Calitate Gaze 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - întocmirea rapoartelor periodice privitoare la nivelul calităţii gazelor naturale 
livrate și transmiterea acestora către persoanele interesate; 
- urmărirea funcționării în bune condiții a stațiilor de uscare gaze naturale; 
- întocmirea, actualizarea și arhivarea în bazele de date proprii a parametrilor 
de funcționare ai stațiilor de uscare gaze naturale și buletinelor de analiză pentru 
calitatea gazelor naturale livrate; 
- consultanță atunci când apar diverse probleme, din diverse motive, în 
funcționarea stațiilor de uscare gaze naturale; 
- organizarea şi participarea la măsurătorile din punct de vedere al calităţii 
gazelor naturale la punctele de predare - primire. 

Numele şi adresa angajatorului SNGN ROMGAZ SA Mediaş SUCURSALA DE ÎNMAGAZINARE SUBTERANĂ A 
GAZELOR NATURALE PLOIEȘTI 
Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 184, Ploieşti, Jud. Prahova, 100492, România 
Tel.: (40-244) 50 31 01 – Fax: (40-244) 54 52 30 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înmagazinarea subterană a gazelor naturale 
  

Perioada 01.08.2001 – 30.04.2007 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant în cadrul Serviciului Proiectare Instalaţii Tehnologice 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - întocmirea de documentații tehnice pentru: conducte de aducţiune, grupuri de 
sonde, conducte colectoare, etc.; 
- întocmirea de devize economice pentru documentațiile tehnice elaborate; 
- susţinerea documentațiilor tehnice elaborate în faţa Comisiei Tehnico-
Economice; 
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- întocmirea de documentaţii pentru obţinerea de diverse avize şi autorizaţii; 
- întocmirea de teme de proiectare pentru diverse investiţii din cadrul societăţii; 
- întocmirea de puncte de vedere la diversele documentaţii depuse spre 
avizarea Comisiei Tehnico-Economice de către terţi; 
- emiterea de avize pentru obţinerea autorizaţiei de construire de către diverşi 
beneficiari; 
- stabilirea de soluţii tehnice pentru modificarea diverselor instalaţii de 
suprafaţă existente. 

Numele şi adresa angajatorului SNGN ROMGAZ SA Mediaş Sucursala Ploieşti 
Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 184, Ploieşti, Jud. Prahova, 100492, România 
Tel.: (40-244) 50 31 01 – Fax: (40-244) 54 52 30 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Extracţia şi înmagazinarea gazelor naturale 
  

Perioada 01.11.2000 – 30.07.2001  

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar în cadrul Secţiei de Producţie Gaze Naturale Finta 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - întocmirea zilnică, decadală şi lunară a rapoartelor de producţie gaze 
naturale; 
- stabilirea zilnică a programelor de lucru pentru şefii de formaţii, mecanici, 
operatori, etc.; 
- urmărirea efectuării programelor de lucru la sondele aflate în reparaţie 
capitală; 
- întocmirea zilnică a rapoartelor privind programele de lucru executate atât la 
sondele aflate în extracţie cât şi la cele aflate în reparaţie capitală; 
- stabilirea programului de introducere de stiks-uri spumogene în sondele 
inundate şi întocmirea rapoartelor lunare privind cantitatea totală de stiks-uri 
spumogene utilizată. 

Numele şi adresa angajatorului SN DEPOGAZ SA Ploieşti 
Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 184, Ploieşti, Jud. Prahova, 100492, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Extracţia şi înmagazinarea gazelor naturale 

Educaţie 
 

  

Perioada Septembrie 2003 – decembrie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire cursuri postuniversitare de perfecționare 
Specializarea: MANAGEMENT GENERAL 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

- Sisteme informatice de management; 
- Managementul sistemelor informatice; 
- Management strategic; 
- Managementul proiectelor; 
- Managementul calităţii; 
- Managementul inovării. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA „PETROL – GAZE” DIN PLOIEŞTI 
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ 

  

Perioada Octombrie 2000 – iunie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate 
Specializarea: EXTRACŢIA ŢIŢEIULUI ŞI GAZELOR 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

- Extracţia, tratarea şi înmagazinarea gazelor naturale; 
- Forajul sondelor dirijate; 
- Carotaje de producţie; 
- Extracţia ţiţeiului prin sonde dirijate şi orizontale; 
- Exploatarea sondelor marine; 
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- Stimularea producţivităţii sondelor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA „PETROL – GAZE” DIN PLOIEŞTI 
FACULTATEA DE FORAJUL SONDELOR ŞI EXPLOATAREA ZĂCĂMINTELOR 

  

Perioada Octombrie 1995 – iunie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat 
Specializarea: FORAJUL SONDELOR ŞI EXPLOATAREA ZĂCĂMINTELOR DE 
PETROL ŞI GAZE 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Discipline generale: matematică, fizică, chimie, economie, mecanică, rezistenţa 
materialelor etc. 
Discipline profesionale: geologia zăcămintelor de hidrocarburi, geofizică de sondă, 
fluide de foraj şi cimenturi de sondă, utilaj petrolier, forajul sondelor, foraje speciale 
şi foraj marin, extracţia petrolului, extracţia gazelor, exploatarea secundară a 
zăcămintelor de petrol, proiectarea exploatării zăcămintelor de hidrocarburi, 
transportul şi depozitarea hidrocarburilor, practică de foraj – extracţie în şantier. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA „PETROL – GAZE” DIN PLOIEŞTI 
FACULTATEA DE FORAJUL SONDELOR ŞI EXPLOATAREA ZĂCĂMINTELOR 

Formare 
 

  

Perioada 27 septembrie - 11 Octombrie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Formator 
Certificat de absolvire Seria M Nr. 00316333 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A ȘOMERILOR TÂRGOVIȘTE 
  

Perioada 12 - 14 Iulie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Curs de „MANAGEMENT & LEADERSHIP” 
Diplomă de participare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Smart Omega Training SRL 
  

Perioada 23 - 24 Mai 2019 

Calificarea / diploma obţinută „IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016 - 2020” 
Certificat de participare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

ATC & IT SOLUTIONS SRL BUCURESTI 
  

Perioada 05 – 06 Martie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Program de instruire pentru activitatea de supraveghere tehnică a 
instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR 
Adeverință nr. 40 din 06 martie 2017 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

SC CONECTINGCURS PROFESIONAL SRL BUCURESTI 
  

Perioada 21 - 22 Octombrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Seminar cu tema „Measurement & control” 
Certificat de participare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

SMARTECH CONSULT SRL BUCURESTI 
  

Perioada 29 Septembrie 2015 – 02 Octombrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Manager 
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Certificat de absolvire, Seria I nr. 00275865 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

EXPERT AKTIV GROUP ONESTI 
  

Perioada 29 Septembrie 2015 – 02 Octombrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Curs cu tema „Managementul Riscului” 
Certificat de participare, Seria EAG44 nr. 23 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

EXPERT AKTIV GROUP ONESTI 
  

Perioada 28 - 29 Mai 2015 

Calificarea / diploma obţinută Seminar cu tema „Stații de uscare cu TEG” 
Certificat de participare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

MEDA CONSULTING PLOIESTI 
  

Perioada Septembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Manager Proiect 
Certificat de absolvire, Seria F nr. 0248646 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

RSC CONSULTING CLUJ NAPOCA 
  

Perioada 28 Septembrie 2008 – 11 Octombrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Curs intensiv de limba engleza 
Certificat de absolvire EULLA 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

EUROPEAN LANGUAGE LINK ACADEMY - STAMFORD 
  

Perioada Aprilie 2006 – iunie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Curs limba engleza – nivel mediu 
Certificat de absolvire, Seria OK nr. 34 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

OK SERVICE CORPORATION 
  

Perioada 27 Iunie 2005 – 29 Iunie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Auditor intern pentru sistemul calităţii 
Certificat de absolvire, Nr. A 2669 din data de 11.07.2005 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

QUASARO SRL 
  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Interacţiune Exprimare Exprimare 

Limba engleză  C 
1 

Utilizator 
experimentat 

C 
1 

Utilizator 
experimentat 

B 
2 

Utilizator 
independent 

B 
1 

Utilizator 
independent 

B 
1 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  A 
2 

Utilizator 
elementar 

C 
2 

Utilizator 
experimentat 

A 
2 

Utilizator 
elementar 

A 
1 

Utilizator 
elementar 

A 
1 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
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Competenţe şi abilităţi sociale - Sociabilitate; 
- Empatie; 
- Dinamism; 
- Capacitate bună de comunicare; 
- Capacitatea de integrare și adaptare într–un nou colectiv de muncă; 
- Capacitate de lucru în program prelungit şi în condiţii de stres. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Experienţă bună în managementul de proiect şi al echipei, experienţă obţinută 
în timpul derulării proiectului de implementare a staţiilor de uscare gaze 
naturale cu trietilenglicol în cadrul SNGN ROMGAZ SA Suc. Ploieşti. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Membru în cadrul Comisiei Tehnico – Economice începând cu anul 2012; 
- Membru în cadrul Comitetului de Securitate și Sănătatea în Muncă începând 

cu anul 2017; 
- Membru în cadrul Comisiei pentru implementarea SNA pe perioada 2016-2020 

la nivelul DEPOGAZ; 
- Autorizație pentru utilizarea / exploatarea echipamentelor tehnice și instalațiile 

din spații industriale cu pericol de atmosfere explozive, nr. 616 din 19.10.2020, 
eliberată de către INSEMEX Petroșani. 

- Operator RSVTI în baza autorizației nr. BV – 2029 eliberată de către 
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, 
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT - ISCIR. 

- Instalator autorizat ANRE pentru desfăşurarea activităţi în sectorul gazelor 
naturale, gradele EGT, PGT, EGD, PGD, EGIU și PGIU. 

- Atestat privind absolvirea cursului teoretic si practic pentru personalul de 
deservire al stațiilor de uscare gaze naturale cu TEG organizat de către SC 
ARMAX GAZ SA Mediaș in octombrie 2016. 

- Certificat de absolvire a cursului pentru operare staţii de uscare gaze naturale 
cu trietilenglicol, organizat în perioada 12 – 15.12.2005 la sediul firmei R&M 
EMS GmbH din Cloppenburg, Germania. 

- Membru SPE din anul 2008. 
  

Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 

- 30.10.2000 – 04.02.2001 am urmat cursurile de formare programatori de 
aplicaţii de gestiune economică pe microcalculatoare organizat de către SC 
"CENTRUL DE CALCUL ELECTRONIC" SA PLOIEŞTI. 

- Octombrie 2002 am urmat cursul "AUTOCAD 2002", organizat de "ROCADA 
ROMANIAN CAD ACADEMY", certificat AUTODESK nr. 2026159. 

- Noiembrie 2002 am urmat cursul de iniţiere utilizare „DOCLIB" organizat la 
sediul SNGN ROMGAZ SA Suc. Ploieşti. 

- Experienţă în utilizarea WINDOWS, MICROSOFT WORD, MICROSOFT 
EXCEL şi programe pentru prelucrare imagini (PAINT, IMAGING). 

  

Permis(e) de conducere Categoria B din anul 2009 
 


