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Informaţii personale
Nume / Prenume
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Mobil
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Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Voicu Viorel
Narciselor/81
Buzau (Romania)
0752102295
viorel_seth@yahoo.com
Roman
30/07/1984
Bărbătesc

Loc de muncă vizat / Domeniu Cercetare/ Resurse umane/ Industria prelucrării petrolului/ Petrochimie/
ocupaţional Anvelope
Experienţa profesională
Perioada

01/08/2007 - 30/09/2007

Funcţia sau postul ocupat

Subinginer Petrochimist

Activităţi si responsabilităţi principale
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• toate instalatiile pe parte de rafinare- DAV, HB-RC, MTBE, HDVFabrica de hidrogen, AFPE, CX,
HPM, HPR-FG, CC, RGF, DGRS, Utilitati;
• Cunoasterea fluxului tehnologic, invatare utilaje tehnologice, invatare parametrii si conditii de
operare.
Rompetrol Rafinare
Bd. Navodari/215, Navodari/Constanta (Romania)
Rafinarie
01/02/2008 - 31/08/2008
Operator Camp - Instalatia HB-RC-CCR
• vizualizare, intelegere si invatare flux tehnologic;
• vizualizare si reglare parametrii de operare;
• vizualizare utilaje dinamice( reglare cursa pistonului pentru pompe dozatoare zona de regenerare);
• luat probe de gaz, apa uzata, verificare clor si sulf pe fluxul de gaze cu hidrogen din vasul de înalta
presiune.
SC. Petrotel-Lukoil.SA
Mihai Bravu/235, 100410 Ploiesti (Romania)
Rafinarie
01/09/2008 - 16/11/2008
Operator DCS - Instalatia HPM -F_ca Hidrogen
• operare instalatie din tabloul central de comanda;
• vizualizare, mentinere sau reglare parametrii de operare;
• completare foi parametrii si de operare;
• predare situatie a instalatiei supervizorului;
• predare situatie la departamentul de productie.
SC. Petrotel-Lukoil.SA
Mihai Bravu/235, 100410 Ploiesti (Romania)
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Rafinarie

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

01/10/2003 - 30/07/2008
Inginer Diplomat

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Tehnologia distilarii petrolului/ Procese de transfer de masa/ Procese Termo-catalitice/ Procese de
transfer de caldura/ Tenologia uleiurilor/ Automatizare/ Matematica/ Fizica/ Management/ Protectia
mediului/ Fizico-chimia petrolului/ Analiza instrumentala/ Chimie organica/ Chimie anorganica/ Chimie
analitica/ Chimie fizica.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Bd. Bucuresti/39, 100680 Ploiesti (Romania)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Invatamant Superior

Perioada

15/09/1999 - 15/06/2003

Calificarea/diploma obţinută

Diploma de Bacalaureat

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Matematica/ Informatica/ Fizica/ Biologie/ Chimie/ Istorie/ Limba si literatura romana

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Grup Sc. Ind. Transporturi Cai Ferate (Liceu)
Horticolei/50, Buzau (Romania)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Engleza
Franceza

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice

C1

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

C1

Utilizator
experimentat

Participare la
conversaţie
B2

Utilizator
independent

Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
B1
independent
experimentat
independent
(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
B1

Scriere
Discurs oral

B2

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Spiritul de echipă;
- Experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei;
Leadership (conducator

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competente si aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere
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O buna cunoastere a proceselor tehnologice de obtinere a benzinei si motorinei (datorata experientei
cumulate in rafinarie pe cele doua instalatii principale de obtinere a acestor produse finite)
O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™);

Muzica/ Design/ Desen
Sporturi ca handbalul si tenisul de camp
B
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