Curriculum vitae

INFORMAȚII PERSONALE

Vlad Pavlovschi

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

PREZENT

Director Tehnic
ROMGAZ S.A., Mediaș (România)
Responsabil cu coordonarea activităților de comprimare, calitate și măsurare gaze, mentenanță și
operațiuni la conductele amonte

2020-2022

Șef Birou Tehnic Acces Conducte Amonte
ROMGAZ S.A., Mediaș (România)
Responsabil cu managementul cererilor de racordare/acces terți la conductele amonte operate de
Romgaz; responsabil cu elaborarea contractelor de racordare/acces terți; rol de supervizare avize de
amplasament emise de sucursale către terți

2019-2020

Consilier al Directorului General
ROMGAZ S.A., Mediaș (România)
Consiliere Director General în domeniul dezvoltării afacerilor (ex. Operațiuni/parteneriate în comun în
domeniul explorare și producție, oportunitatea și posibilitatea integrării tehnologiei power to hydrogen
în tehnologia gazului metan sintetic în lanțul de valoare al companiei) și oportunități de cooperare
internațională; responsabil cu elaborarea termenilor de referință ai studiului de fezabilitate cu privire la
intrarea Romgaz în domeniul petrochimic; responsabil cu elaborarea termenilor de referință ai studiilor
due dillicence cu privire la companiile petrochimice identificate în studiul de fezabilitate ca fiind potrivite
pentru a fi achiziționate de către Romgaz;

2014–2019

Director Dezvoltare Afaceri
ROMGAZ
S.A.
–
compania
Piața
C.I.
Motaș
nr.
www.romgaz.ro

națională
de
4,
551130

gaze
din
Mediaș

România
(România)

Responsabil, printre altele, cu dezvoltarea afacerilor, proiecte internaționale, acorduri de asociere în
participațiune /operațiuni – parteneriate în comun (în baza standardelor AIPN). Membru activ în
Comitetul Director al Acordului de Operare în Comun cu Schlumberger pentru reabilitarea producției
din câmpul Laslău Mare. Membru activ în Comitetul Director al Acordului de Participare în Comun
dintre Romgaz și Lukoil pentru activități de explorare în concesiunea Trident din Marea Neagră.
Membru activ în Comitetul Director al Acordului de Participare în Comun dintre Romgaz și Discovery
Geo și JKX pentru activități de explorare și producție concesionate în perimetrele Svidnik, Snina și
Medzilaborce din Slovacia.
Tipul sau sectorul de activitate producător de gaze naturale și electricitate
2010–2014

Director General
Nabucco Gas Pipeline Romania S.R.L., Mediaș (România)
Managementul tuturor activităților legate de proiectul Nabucco Pipeline în România inclusiv însă fără a
se
limita
la:
stabilirea
cadrului
legal
solid
–
elaborarea
Legii
Nabucco
- gestionarea activităților care se supun avizării tehnice de către organele competente și colaborarea
cu
autoritățile
centrale
și
locale
supervizare
activităților
privind
ingineria
de
bază
(proiectarea)
- supervizare activităților de evaluare a impactului asupra mediului/ evaluare a impactului social etc.
Tipul sau sectorul de activitate operator conducte de transport gaze naturale și facilități aferente
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2007 – 2009

Director Departament Inginerie (Cercetare-Proiectare)
TRANSGAZ S.A
Managementul și coordonarea activităților de inginerie din cadrul studiilor de fezabilitate ale Transgaz,
de inginerie de bază, de proiectare de detaliu, de elaborare a documentațiilor care se supun avizării
tehnice de către organele competente in vederea obținerii acordurilor si avizelor pentru conducte de
gaz de mare presiune și instalații de suprafață aferente

2007

Director General Adjunct
TRANSGAZ S.A
Responsabil cu activități de cooperare internațională și proiecte internaționale, inginerie, tehnologie a
informației și comunicare

2006 - 2007

Director Unitate Management Proiect
TRANSGAZ S.A
Conducerea echipei de management de proiect responsabilă cu supervizarea elaborării studiului de
fezabilitate pentru proiectul Nabucco pe teritoriul României – finanțare UE

2001 - 2006

1999 - 2001

1991 - 1999

2004 – 2010

Inginer Șef
Sucursala de cercetare și proiectare a TRANSGAZ S.A.-compania națională de transport gaze din
România, Mediaș (România) www.transgaz.ro
Managementul activităților de inginerie inclusiv însă fără a se limita la studii de fezabilitate, elaborarea
documentațiilor care se supun avizării tehnice de către organele competente pentru obținerea de
acorduri si avize, proiectare de detaliu, inginerie de bază pentru conducte de mare presiune, stații de
reglare măsurare și alte instalații de suprafață
Tipul sau sectorul de activitate operator conducte de transport gaze naturale și facilități aferente
Inginer Șef – Departamentul Cooperare Internațională
Romgaz S.A.- compania națională de gaze naturale din România (integrată pe verticală)
Responsabil cu supervizarea proiectelor finanțate prin împrumut de la Banca Mondială (extinderea
rețelelor de distribuție din polietilenă pentru gaze naturale, modernizarea/extinderea depozitului de
înmagazinare subterană a gazelor de la Butimanu)
Tipul sau sectorul de activitate producția, transportul și distribuția gazelor naturale
Diverse funcții în cadrul Romgaz S.A.- Sucursala de Transport Gaze
Inginer Operațiuni/Mentenanță – Stațiile de comprimare gaze Lunca și Bratei
Inginer Biroul Tehnic – Departamentul Regional de Transport Gaze Mediaș
Șef Serviciu Diagnosticare Conducte și Protecție Catodică – Sucursala de Transport Gaze
Director Tehnic-Sucursala de Transport Gaze
Manager Proiect-Reabilitare Sistem Național de Transport Gaze

Reprezentant Adjunct în Comitetul Director al proiectului Nabucco
TRANSGAZ S.A., Mediaș (România) și Prokurist (reprezentant împuternicit) al Nabucco Gas Pipeline
International
Conducerea și coordonarea poziției companiei în Comitetul Director al proiectului. Coordonarea
reprezentanților companiei în sub-comitetele Tehnic, Financiar și Legal.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
15/09/1999 – 15/06/2009

Doctor in Științe
Universitatea Lucian Blaga – Facultatea de Inginerie, Sibiu (România)
Știința și Ingineria Materialelor – Protecția împotriva coroziunii a conductelor de înaltă presiune
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15/09/1998 – 30/06/1999

Masterat în Științe
Universitatea Lucian Blaga-Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Sibiu (România)
Ingineria gazelor naturale de la explorare și producție la distribuție

15/09/1987 – 30/06/1991

Licențiat în Științe
Universitatea Transilvania, Brașov (România)
Inginerie mecanică

COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Română

Limbi străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Engleză

C2

C2

Participare la
conversație
C1

Germană

B2

B2

B1

SCRIERE

Discurs oral
C1

C1

B1

B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare

Bune competențe de comunicare dobândite de-a lungul anilor de experiență în conducerea unor
echipe eterogene și alinierea lor pentru atingerea obiectivelor dorite.

Competențe
organizaționale/manageriale

Competențe manageriale excelente dobândite în timpul deținerii unor funcții diferite de-a lungul a 31
de ani de experiență profesională. Experiență managerială obținută în urma conducerii unor echipe
formate din 8 până la 140 persoane.

Competențe dobândite la locul de
muncă

O bună cunoaștere a practicilor de dezvoltare a afacerilor și a detaliilor cu privire la managementul
proiectelor.

Competențe digitale

AUTOEVALUARE
Procesarea
informației
Utilizator
independent

Comunicare

Creare de
conținut

Securitate

Rezolvare de
probleme

Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar

MS Office

Permis de conducere

B
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