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Curriculum vitae 
  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume ALUCHI VIRGIL 

Adresă NR. 21 NEGRU VODĂ, 100149, PLOIEŞTI, ROMÂNIA  

Telefonoane 0244 594639 Mobil: 0726 715 624 

Fax(uri) 0344 819281 

E-mail aluchi23virgil@yahoo.com 

Naţionalitate ROMÂNĂ 

Data naşterii 25.10.1953 
 

Experienţa 
profesională 

 

Perioada 2001- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Diriginte de şantier conducte si branşamente, reprezentant Sector 1 Ploieşti urmărire invertiţii ; 
Trainer 
Sef sector -  Boldeşti;  
Inginer proiectant -  Compartiment proiectare Câmpina,  
Inginer coordonator DPG reţea - Ploieşti Sector 1;  
Responsabil Asigurarea Calităţii -  Sector 1 Ploieşti;  
PLP Proces supraveghere şi întreţinere reţea Sucursala Ploieşti;  
Inginer specialist – coordonator DPG si RCB - FOL Est -Ploieşti;  
Inginer specialist - coordonator DPG si RCB FOL Vest-Ploieşti.                      

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

coordonarea activităţilor tehnice de execuţie şi recepţii, statistici, supraveghere şi întreţinere trasee 
conducte şi branşamente, implementarea şi verificarea respectării procedurilor AQ în toate procesele, Pilot 
Proces - Supraveghere şi Întreţinere  
Reţea, Trainer – livrează cursuri formare tehnică internă : exploatare reţea, tehnic-clientelă şi inginerie 
reţea. Dirigenţie şantier, recepţii conducte şi branşamente,  soluţii acces SDG ,  Key User 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. DISTRIGAZSUD - REŢELE S.R.L. PLOIEŞTI 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Inginerie Reţea 

Principala realizare Pilot Local Proces  Supraveghere şi Întreţinere Reţea Distribuţie G.N – nivel grilă maturitate 3 către 4, 
Dirigenţie Şantier 

Perioada 1999-2001 

Funcţia sau postul ocupat Director Marketing 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Elaborare caiete de sarcini, participare la licitaţii şi încheiere contracte, coordonare execuţii lucrări instalaţii 
electrice, AMC şi gaze naturale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. ESRA S.A. PLOIESTI 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Marketing  

Principala realizare Activitate de marketing-ofertare, urmărire realizare Staţii Peco Lukoil, urmărire realizare lucrări de profil în 
zona administrativă a UPG Ploieşti 

Perioada 1999 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectare, coordonare, execuţie şi recepţie sisteme de comandă electrică şi pneumatică aferente traseelor 
de conducte pentru pomparea ţiţeiului şi gazolinei din ţară şi din import, staţii de pompare cu sisteme de 
comandă electrică şi pneumatică aferente. Activităţi de marketing, de   pregătire a documentaţiilor de 
eligibilitate pentru licitaţiile de achiziţionare din ţară şi din import a echipamentelor şi materialelor necesare 
proiectelor. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. ENERGOPETROL S.A. Câmpina 
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Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Departamentul tehnic coordonare sectoare implicate în proiect 

Principala realizare Manager proiect SCADA şi Telecomunicaţii pentru sistemul naţional de pompare produse petroliere al S.C. 
CONPET S.A. Ploieşti. 

Perioada 1996-1999 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare execuţie şi recepţie trasee de telecomunicaţii din cabluri de fibră optică, coordonare execuţie 
lucrări topo-cadastru administrativ, activitate de marketing privind pregătirea documentaţiei de eligibilitate 
economică şi tehnică pentru participarea la licitaţiile de achiziţionare a echipamentelor şi materialelor pentru 
proiectele de profil  

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. TRANSDATA S.A. PLOIEŞTI 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Departamentul tehnic coordonare sectoare implicate în proiect 

Principala realizare Traseu de telefonie fixă prin fibră optică oraş Giurgiu – Podul Prieteniei(Ruse-Giurgiu), Sinaia, Valea 
Călugarească cu comunele limitrofe. 

Perioada 1991-1996 

Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu direcţie comercială; Manager proiect pe probleme de proiectare produse şi tehnologii noi 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Achiziţii si vânzare, asimilare şi proiectare produse noi 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. UPETROM S.A. PLOIESTI 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Direcţia comercială, Departamentul tehnic coordonare sectoare implicate în proiect 

Principala realizare Coordonare asimilare şi execuţie a pompelor de extracţie ţiţei cu şnec şi stator elicoidal din cauciuc cu 
compoziţie specială, cu lungimi de 3m si 6m 

Perioada 1983-1991 

Funcţia sau postul ocupat Inginer coordonator, şef proiect coordonator, cercetător ştiinţific gr. III; 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectare şi urmărire execuţie armături destinate CNE – Cernavodă, matriţe industriale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul de Proiectare Cercetare Utilaj Petrolier (IPCUP) Ploieşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Departament proiectare 

Principala realizare Proiectare de armături destinate Centralei Nuclearo-Electrice Cernavodă, jud. Constanţa şi pentru S.C. 
Petrotel Ploieşti ( Lukoil ), instalaţie de alchilare (-197°C, +400°C). 

Perioada 1979-1983 

Funcţia sau postul ocupat Inginer coordonator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Mentenanţă, mentabilitate şi intervenţii tehnice pe conductele de pompare ţiţei si gazolină , coordonator 
proiecte de investiţii  

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. CONPET S.A. Ploieşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Secţia mecano-energetică, compartimentul  de investiţii 

Principala realizare Coordonare execuţie conductă gazolină Ţicleni-Bărbăteşti, parc depozitare cu rezervoare orizontale şi 
supape Gestra, magistrală transport ţiţei Ø 28” Constanţa Sud  - Bărăganu –Călăreţi – Ploieşti. 
 

Educaţie şi formare  

Perioada 2005 - 2013 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în ştiinţe inginereşti  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

   - 
Metode noi de evaluare a anduranţei conductelor din PEHD 100 aflate în exploatare. 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

   U.P.G. Ploieşti 
 

Perioada  2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Calificarea / diploma obţinută 

 MDRT: verificator proiecte Ig. 
Atestat 

Perioada  2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Calificarea / diploma obţinută 

 MDRT: auditor energetic pentru clădiri, specialitatea Construcţii şi Instalaţii.. 
Atestat 

Perioada  2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Calificarea / diploma obţinută 

 ISC: responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii – reţele gaze naturale; 
 Diplomă 

Perioada 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Calificarea / diploma obţinută 

S.C. Trainart Bucureşti : Formare formatori interni; 
Diplomă  

Perioada 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Calificarea / diploma obţinută 

Corporate   Dynamics  Internaţional: Managementul  Apelurilor de Urgenţă, Call Center; 
Diplomă  

Perioada 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Calificarea / diploma obţinută 

ISC:diriginte de şantier reţele transport produse petroliere; 
Diplomă  

Perioada 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Calificarea / diploma obţinută 

A.N.R.G.N. : autorizare  gr.IT; 
Legitimaţie 

Perioada 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Calificarea / diploma obţinută 

 Leader  Services  Qualite: Managementul Calităţii, pilotaj de procese; SIR (supra - veghere  şi întreţinere 
reţea); 
Diplomă  

Perioada 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Calificarea / diploma obţinută 

ISC: diriginte de şantier reţele si instalaţii de utilizare gaze naturale; 
Diplomă  

Perioada 2003 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Calificarea / diploma obţinută 

  Curs postuniversitar U.P.G.Ploieşti : „Proiectare asistată pe calculator – metode moderne”                                
Diplomă  

Perioada 2003 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Calificarea / diploma obţinută 

Curs postuniversitar U.P.G.Ploieşti : „Management general”; 
Diplomă  

Perioada 1997 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Calificarea / diploma obţinută 

 A.N.R.G.N. autorizare  gr.ID - OL + PE; 
Legitimaţie 

Perioada 1995 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Calificarea / diploma obţinută 

Curs postuniversitar A.S.E.Bucureşti : „Management industrial” 
Diplomă  
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Perioada 1995 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Calificarea / diploma obţinută 

curs certificare AQ : I.P.C.U.P Ploieşti.”UNIDO”- ISO 9000”; 
Diplomă  

Perioada 1992 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Calificarea / diploma obţinută 

Ministerul Justiţiei : expert petrol şi gaze 
Diplomă  

Perioada 1974 -1979 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer mecanic diplomat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

  Utilaj Tehnologic - Rafinărie. 
Inginer mecanic de utilaj tehnologic - rafinărie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 U.P.G. Ploieşti, Facultatea de Utilaj Tehnologic - Rafinărie. 
 

Perioada 1969 -1973 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

  Matematică – Fizică 
  - 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Liceul I. L. Caragiale  Ploieşti. 
 

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

Limba maternă Română  

Limbi străine cunoscute Engleză, Franceză 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  Bine  Bine  Bine  Bine  Bine  

Franceza  Bine  Bine  Bine  Bine  Bine  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 Capacitatea de informare, planificare, decizie, comunicare, coordonare, verificare şi control cu          
 scopul realizării indicatorilor de performanţă solicitaţi de program, proiect  sau activităţi;  
 Capacitate de comunicare, de sinergie, de empatie pentru satisfacţia clienţilor; 

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

 Capacitatea de a conduce (organiza, informa, ridica nivelul tehnico-profesional  de cunoştinţe,    
 verifica    şi controla) colective şi de a le motiva corespunzător performanţele; 
 Capacitate de a lucra individual şi în colectiv, gestionând situaţiile de criză cu rezolvarea tuturor   
problemelor conexe, conform şi în timp real; 

Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

Cunoştinţe temeinice în domeniul distribuţiei gazelor naturale; 

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

Cunoştinţe temeinice în programele Microsoft  Office (Word,  Excel,  Power Point), Autocad. 

Permis(e) de 
conducere 

permis conducere cat. B din 1978. 

  

 
 
  Data          Semnătură 
  Noiembrie 2013 


