
  

 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   HAŢEGAN GHEORGHE 

Adresa  Romania 

Naționalitate  Romană 

  

Loc de muncă   

Domeniu ocupațional 

SNGN  ROMGAZ  SA  Mediaş 

Direcţia Tehnică 

  

Experiența profesională  

 

 

                                                Perioada 

 

                      Funcţia sau postul ocupat 

         

                            Numele angajatorului 

 

  Activităţi şi responsabilități principale 

 

 
01.12.2022 – prezent 

 

Director Direcţia Tehnică 

 

SNGN  ROMGAZ  SA 

 

 Coordonează şi monitorizează din perspectivă tehnică implementarea proiectelor 

de mentenanță, reparaţii şi modernizări ale infrastructurii aferente zăcămintelor 

de hidrocarburi; 

 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 
Numele angajatorului 

 

Activităţi și responsabilități principale 

 

 

 

 

    Perioada 

  01.12.2017 – 30.11.2022 
 

 

 

  Şef Serviciu Mecanic   

 

  SNGN  ROMGAZ  SA  Medias 

 
 Coordonarea activităţilor în domeniul mecanic și a celor de reparaţii capitale ale   

mijloacelor fixe ale SNGN  ROMGAZ  SA; 

 Planificarea, organizarea și coordonarea de activităţi legate de patrimoniul 

societăţii; 

 Planificarea, organizarea și coordonarea activităţii parcului auto de la sediul 

societăţii; 

 

 

   01.10.2003 – 30.11.2017 

                    Funcţia sau postul ocupat    Inginer diplomat – Serviciul Mecano – Energetic 

  

                           Numele  angajatorului     SNGN ROMGAZ SA – Sucursala Medias 

Activităţi și responsabilități principale  Dirigenție de șantier lucrări montaj dotări tehnologice industriale; 

 Instalator autorizat ANRE – grad EGT; 

 Urmărirea realizării lucrărilor de reparaţii capitale a mijloacelor fixe in 

conformitate cu prevederile contractelor de execuție, a proiectelor tehnice, a 

caietelor de sarcini, precum si a reglementarilor tehnice in vigoare;. 

 Verificarea respectării tehnologiilor de execuție a lucrărilor, aplicarea corecta a 

acestora, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, 

contractul de execuție și normele tehnice in vigoare; 



  

 Verificarea respectării legislației cu privire la materialele utilizate privind existența 

documentelor de atestare a calităţii, corespondența calităţii acestora cu prevederile 

certificatelor de calitate, contractelor si proiectelor; 

 Responsabil cu implementarea, coordonarea și urmărirea implementării 

prevederilor Normelor tehnice de mentenanță a conductelor de alimentare din 

amonte aferente producţiei / înmagazinării gazelor naturale; 

 Înlocuirea șefului de serviciu în coordonarea activităţilor specifice Serviciului 

Mecano – Energetic; 

 

   

                          Educație și formare 
 

                                              Perioada 

             Calificarea / diploma obținută 

    Competente profesionale dobândite 

Numele, tipul instituţiei de învățământ 

          Nivelul în clasificarea naţională 

 

                                               Perioada 

             Calificarea / diploma obținută 

    Competente profesionale dobândite 

Numele, tipul instituţiei de învățământ 

          Nivelul în clasificarea naţională 

 

                                               Perioada 

             Calificarea / diploma obținută 

    Competente profesionale dobândite 

Numele, tipul instituţiei de învățământ 

          Nivelul în clasificarea naţională 

 

   
   
  2003 - 2004   

  Diploma Studii aprofundate 

  Transportul și distribuția gazelor naturale și a hidrocarburilor 

  Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor 

  Studii postuniversitare 

 

  1998 – 2003    

  Diploma de licență: Inginer diplomat 

  Transportul si depozitarea hidrocarburilor 

  Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, Facultatea de Inginerie Mecanica și Electrica 
  Studii universitare 

 

  1994 – 1998 

  Diploma de bacalaureat 

  Electronist, tehnica de calcul 

  Școala Naţională de gaz Mediaș 

  Studii liceale 

  

 Aptitudini si competente personale 

 
                                        Limba  maternă 

                                             Limbi străine 
 
 

                 Competente și abilitați sociale 

 

 

 

 

  Competențe și aptitudini de utilizare a 

                                           calculatorului 

 

 

                                Permis de conducere 

 

                        Informaţii suplimentare 

 

 

Limba  romană 

Limba engleză 

Nivel mediu 

 Capacitate ridicata de comunicare, dialog si negociere; 

 Capabilitate imediata de adaptare la noi medii de lucru; 

 Responsabilitate, seriozitate, etica, profesionalism, spirit de echipa, dinamism, creativitate, 

perseverenta, capacitate organizatorica; 

 

Cunoașterea sistemului de operare Microsoft Office – Word,  Excel,  Autocad, Power 

Point, operare Windows XP / Windows 7; 

 

 

Categoria  B 

 

2017 – Instalator autorizat grad EGT; 

2017 – Certificat de absolvire Expert achiziții publice; 

2016 – Certificat de Diriginte de șantier lucrări montaj dotări tehnologice industriale; 

2015 – Certificat de atestare Responsabil tehnic cu execuția; 

2010 – Certificat de absolvire curs Manager proiect; 

 

 


