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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

1. Nume: Filip 

2. Prenume: Ştefan – Mihai 

3. Data şi locul naşterii: 13 septembrie 1979, loc. Caracal, jud. Olt 

4. Cetăţenie: română 

5. Stare civilă: căsătorit 

6. Domiciliul:  

7.  Mobil:  

8. Telefon:  

9. e-mail: stefan.filip@hotmail.com 

 

10. Studii:  

 

Instituţia: Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti 

Perioada:  Octombrie 2006 – Iunie 2007 

Titlul obţinut:  Inginer diplomat 

Specializarea: Sisteme de Transport şi Distribuţie a Hidrocarburilor – studii aprofundate 

  

Instituţia: Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti 

Perioada:  Octombrie 2001 – Iunie 2006 

Titlul obţinut:  Inginer diplomat 

Specializarea: Inginerie de Petrol şi Gaze 

  

Instituţia: Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Colegiul Universitar E.V.G.N. Mediaş 

Perioada:  Octombrie 1998 – Iunie 2001 

Titlul obţinut:  Inginer colegiu 

Specializarea: Exploatarea şi Valorificarea Gazelor Naturale 

 

11. Experienţa profesională: 

 

Perioada: iulie 2015 – până în prezent 

Locul: Sibiu 

Instituţia: E.ON Distribuţie România S.A., Echipa de Proiecte Sibiu 

Funcţia: Specialist Supervizare Proiecte TG/Coordonator Echipa de Proiecte Sibiu 

Descriere: (iulie 2015 – până în prezent) Specialist Supervizare Proiecte TG/Coordonator 

Echipa Proiecte Sibiu 

• Asigurarea suportului şi verificarea soluţiilor tehnice propuse de către proiectantul 

intern/extern; 

• Suport pentru întocmirea temelor de prefezabilitate şi pregătirea documentaţiilor 

de proiectare in vederea susţinerea lor în CTE; 

• Verificarea documentaţiei pentru licitaţie, verificarea dacă datele din teren 

corespund cu cele din proiect; 

• Obţinerea autorizaţiei de construire si decontarea taxelor care se impun; 

• Asigurarea suportului prin colaborarea cu autorităţile locale si deţinători ai altor 

utilităţi in vederea obţinerii autorizaţiilor si avizelor necesare; 

• Colaborarea cu constructorul, proiectantul şi furnizorii de materiale; 

• Asigurarea fluxului de materiale si returnarea materialelor necorespunzătoare; 

• Acceptarea la plata doar a lucrărilor care corespund din punct de vedere calitativ 

şi cantitativ; 

• Solicitarea sistării lucrărilor executate necorespunzător; 

• Analizarea, acceptarea sau respingerea dispoziţiilor de şantier; 

• Convocarea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor; 
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• Întocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei şi verificarea documentelor puse la 

dispoziţie de către constructor; încadrarea în bugetul aprobat;  

• Crearea si transmiterea de rapoarte către Sediul central; 

• Monitorizarea gradului de încărcare a Managerilor de proiecte din echipa; 

• Administrarea datelor ce ţin de HR (pontaje, concedii de odihna, note, evaluări); 

• Realizarea de verificări SAP, raportări, documentaţie specifică şi răspunderea la 

reclamaţii pentru toate domeniile de lucrări; 

• Asigurarea suportului tehnic necesar managerilor de proiecte; 

• Comunicarea (fax, e-mail, scrisoare, telefonic) rapidă şi eficientă cu toate părţile 

implicate, prin intermediul instrumentelor/documentelor puse la dispoziţie de 

companie şi menţionate în proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

• Urmărirea utilizării autovehiculelor din dotarea echipei, verificarea şi 

înregistrarea costurilor pe elementele SDA a lucrărilor; 

• Respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă, 

protecţia mediului şi sistemul de management integrat, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta. 

 

Locul: Sibiu 

Instituţia: E.ON Gaz Distribuţie S.A., zona Sibiu 

Funcţia: Şef Serviciu Managementul Proiectelor 

Agent LEAN 

Descriere: (iulie 2011 – iulie 2015) Şef Serviciu Managementul Proiectelor 

 Coordonarea activităţii de proiectare si urmărire a proiectelor de investiţii la nivel 

de Regiune; 

 Asigurarea suportului tehnic necesar managerilor de proiecte; 

 Verificare şi urmărirea în teren a modului de desfăşurare a lucrărilor, pentru 

asigurarea calităţii; 

 Monitorizarea gradului de încărcare pe manageri de proiect si proiectanţi. 

Alocarea sarcinilor pentru proiectarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor managerilor 

de proiect; 

 Monitorizarea valorilor bugetate pentru regiunea respectiva, a stadiului de 

implementare a proiectelor in curs si recepţiilor tehnice; 

 Crearea si transmiterea rapoartelor către Sediul Central, referitor la datele 

solicitate; 

 Implementarea noilor procese la nivel de regiune; 

 Întocmirea documentelor pentru capitalizare investiţiilor; 

 Reconcilierea cu Autoritatile Locale, Companiile de utilitati, construcţii si 

proiectare; 

 Realizarea procedurilor interne de lucru; 

 Încadrarea in bugetul de investiţii, pe proiectele din cadrul regiunii; 

 Respectarea termenelor stabilite în programul de investiţii, pentru execuţia 

proiectelor de investiţii; 

 Creşterea calităţii lucrărilor executate in reţeaua de distribuţie din cadrul regiunii; 

 Creşterea performaţelor managerilor de proiect din subordine; 

 Realizarea planului de investiţii pentru anul curent, la nivel de regiune. 

(iulie 2014 – iulie 2015) Agent LEAN 

 Promovarea filozofiei de îmbunătăţire continuă precum şi principiile şi 

metodologia LEAN în organizaţie fiind un agent al schimbării; 

 Sprijinirea liderilor LEAN în derularea proiectelor LEAN, fiind un membru activ 

al acestora; 

 Efectuarea de analize regulate, identificarea zonelor de îmbunătăţire şi iniţierea de 

proiecte de îmbunătăţire continuă (fie individual, fie cu sprijin din partea liderilor 

LEAN) în aria de activitate. Creerea de condiţii pentru ca şi alţi colegi să participe în 

acest proces; 

 Coordonarea proiectelor de îmbunătăţire utilizând principiile şi metodologia 
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LEAN; 

 Oferirea de sprijin în utilizarea metodologiei LEAN şi implementarea proiectelor 

LEAN prin pregătirea şi moderarea workshop-urilor, utilizarea de instrumente pentru 

a identifica oportunităţi de imbunătăţire, suport în implementarea, urmărirea 

proiectelor, etc.; 

 Trainer şi coach pe teme de metodologie şi principii LEAN. 

  

Perioada: septembrie 2009 – iunie 2011 

Locul: Târgu Mureş 

Instituţia: E.ON Gaz Distribuţie S.A., Sediul Central 

Funcţia: Şef Departament Managementul Proiectelor 

Descriere: (septembrie 2009 – iunie 2011) Şef Departament Managementul Proiectelor 

 Conducerea Departamentului Managementul Proiectelor la nivel de Sediu şi 

Regiuni; 

 Responsabil pentru coordonarea eficientă a echipei pentru: 

  - implementarea noilor proceduri tehnice, ghiduri şi fişe de lucru, 

  - supervizarea procesului de investiţii in cadrul reţelei de distribuţie; 

 Organizarea sarcinilor în cadrul departamentului; 

 Acordarea suportului pentru stabilirea proiectelor prioritare în concordanţă cu 

Centrele Operaţionale; 

 Implementarea noilor procese, linii directoare şi tehnologii în domeniu; 

 Realizarea şi transmiterea în timp a datelor cerute de către Departamentul 

Planificarea Reţelei; 

 Încadrarea în  bugetele stabilite pentru lucrările de investiţii; 

 Încadrarea în termenele de execuţie pentru lucrările de investiţii; 

 Realizarea planului de investiţii pentru anul curent. 

  

Perioada: martie 2009 – august 2009 

Locul: Sibiu 

Instituţia: E.ON Gaz Distribuţie S.A., Regiunea Sud Sibiu 

Funcţia: Şef Birou Managementul Proiectelor Regiune 

Descriere: (martie 2009 – august 2009) Şef Birou Managementul Proiectelor Regiunea Sud 

 Urmărirea implementării procedurilor tehnice la nivel regional, monitorizarea 

stadiului proiectelor (înlocuiri conducte, branşamente, extinderi de reţele de 

distribuţie si staţii de reglare măsurare) precum si a dimensionării si estimării 

costurilor pentru extinderile de reţea sub 200m; 

 Coordonarea activităţii de proiectare si urmărire a proiectelor de investiţii la nivel 

de regiune; 

 Asigurarea suportului tehnic necesar managerilor de proiecte; 

 Monitorizarea gradului de încărcare pe manageri de proiect si proiectanţi şi 

alocarea sarcinilor de proiectare sau urmărirea execuţiei persoanelor responsabile; 

 Monitorizarea valorilor bugetate pentru regiunea respectivă, a stadiului de 

implementare a proiectelor în curs şi recepţiilor tehnice; 

 Crearea şi transmiterea rapoartelor către Sediul Central referitor la datele 

solicitate; 

 Implementarea noilor procese la nivel de regiune; 

 Organizarea Comisiei Tehnice Economice Regionale si avizarea extinderilor sub 

200m. 

  

Perioada: mai 2007 – martie 2009 

Locul: Târgu Mureş 

Instituţia: E.ON Gaz Distribuţie S.A., Sediul Central 

Funcţia: Specialist P.I.M.S. (Pipeline Integrity Management System); 

Manager de Proiect 

Descriere: (mai 2007 – martie 2009) Specialist P.I.M.S. (Manager de Proiect) 



Curriculum Vitae                                                                             Filip Ştefan – Mihai  

octombrie 16           pagina 4 din 6 

 Analizarea structurii sistemului existent în vederea evaluării stării acesteia; 

 Structurarea datelor şi proceselor în vederea implementării P.I.M.S.; 

 Efectuarea de analize, evaluări şi statistici în scopul realizării interfeţelor cu 

celelalte aplicaţii I.T.; 

 Consultanţă privind implementarea şi actualizarea P.I.M.S. în teritoriu; 

 Procesarea şi analizarea datelor privind pierderile tehnologice pe reţelele de gaze 

naturale. 

  

Perioada: ianuarie 2006 – mai 2007 

Locul: Sibiu 

Instituţia: E.ON Gaz România S.A., Regiunea Sud Sibiu 

Funcţia: Coordonator Protecţie Anticorosivă; 

Manager de Proiect. 

Descriere: (ianuarie 2006 – mai 2007) Coordonator Departament (Manager de Proiect) 

Protecţie Anticorosivă Regiunea Sud Sibiu 

 Coordonarea activităţii de protecţie anticorosivă la nivel regional;  

 Efectuare de analize şi studii ale reţelelor aflate în exploatare în vederea stabilirii 

rentabilităţii aplicării protecţiei catodice; 

 Intocmire proiecte de protecţie catodică, în scopul îmbunătăţirii sistemului de 

distribuţie gaze naturale; 

 Asigurare suport tehnic şi asistenţă pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor de 

execuţie şi exploatare a protecţiei catodice în regiune; 

 Verificarea instalaţiilor de protecţie catodică şi efectuarea de măsurători în 

vederea stabilirii funcţionării eficiente a acestora la parametrii nominali; 

 Reabilitarea sistemelor de protecţie catodică, în scopul eficientizării acestora; 

 Implementarea noilor strategii şi tehnologii în domeniul protecţiei anticorosive; 

 Analizarea defectele de coroziune descoperite pe reţele. 

  

Perioada: iulie 2000 – decembrie 2005 

Locul: Sibiu 

Instituţia: S.C. DistriGaz Nord S.A. Târgu Mureş, sucursala Sibiu 

Funcţia: Şef Compartiment Exploatare; 

Responsabil I.S.C.I.R. 

Subinginer; 

Programator analist, ajutor; 

Descriere: (2005) Şef Compartiment Exploatare 

 Analiză periodică a situaţiei siguranţei în exploatare a sistemelor de alimentare cu 

gaze naturale; 

 Verificări în teren a modului în care se respectă normele tehnice în vigoare; 

 Supravegherea modului de remediere a defectelor mari pe reţelele de distribuţie; 

 Controlul existenţei instrucţiunilor metrologice de funcţionare a utilajelor şi 

respectarea lor; 

 Verificarea şi urmărirea programele de lucru privind sistarea furnizării gazelor; 

 Cercetarea accidentelor tehnice pentru stabilirea cauzelor producerii lor; 

 Corespondenţă Mass Media; 

 Evidenţa lucrărilor efectuate de societăţi particulare; 

 Eliberare avize de principiu şi săpătură; 

Responsabil I.S.C.I.R. 

 Evidenţa maşinilor şi instalaţiilor ce intră sub incidenţa I.S.C.I.R. centralizată la 

nivel de sucursală şi a personalului autorizat I.S.C.I.R.; 

 Urmărirea funcţionării şi exploatarea în condiţii de siguranţă a maşinilor şi 

instalaţiilor sub presiune şi de ridicat; 

 Participare la activitatea de încercări şi verificări pentru autorizarea maşinilor şi a 

instalaţiilor ce intră sub incidenţa I.S.C.I.R.; 

 Organizarea, îndrumarea şi verificarea activităţii privind specializarea, autorizarea 
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şi examinarea sudorilor; 

Asigurarea condiţiilor necesare pentru efectuarea probelor şi încercărilor în vederea 

omologării procedurilor de sudare în conformitate cu prevederile Prescripţiilor 

tehnice CR 7- Colecţia I.S.C.I.R.. 

 (2004 – 2005) Subinginer Compartiment Acces Sistem 

 Întocmire dosar necesar pentru accesul la sistem; 

 Creare şi întreţinere baze de date pentru evidenţa contractelor de acces sistem şi 

de cofinanţare; 

 Elaborare calcul tarif pentru racordare la sistemul de distribuţie gaze naturale; 

 Întocmire anexe la contractul de acces sistem; 

 Întocmire contracte acces sistem şi cofinanţare; 

 Urmărirea lucrărilor de proiectare şi execuţie pentru racordare la sistemul de 

distribuţie; 

 Actualizarea taxelor de avizare în scopul încheierii dosarului de acces sistem; 

 (2004) Subinginer Compartiment Exploatare 

 Analiză periodică a situaţiei siguranţei în exploatare a sistemelor de alimentare cu 

gaze naturale; 

 Verificări în teren a modului în care se respectă normele tehnice în vigoare; 

 Supravegherea modului de remediere a defectelor mari pe reţelele de distribuţie; 

 Controlul existenţei instrucţiunilor metrologice de funcţionare a utilajelor şi 

respectarea lor; 

 Verificarea şi urmărirea programele de lucru privind sistarea furnizării gazelor; 

 Cercetarea accidentelor tehnice pentru stabilirea cauzelor producerii lor; 

 Corespondenţă Mass Media; 

 Evidenţa lucrărilor efectuate de societăţi particulare; 

 Eliberare avize de principiu şi săpătură; 

 (2003 – 2004) Programator analist, ajutor – compartiment Tehnic Avizări 

 Elaborare soluţii tehnice; 

 Întocmire cote gaze naturale; 

 Creare şi administrare baze de date pentru proiecte avizate, soluţii tehnice emise, 

cote gaze naturale; 

 (2000 – 2003) Programator analist, ajutor 

 Administrare reţea; 

 Întreţinere şi administrare baze de date; 

 Instalare soft; 

 Întreţinere hard; 

 

12. Locul de muncă actual şi funcţia: E.ON Distribuţie România S.A., Echipa Proiecte Sibiu – 

Specialist Supervizare Proiecte TG/Coordonator Echipa Proiecte Sibiu. 

 

13. Vechime la locul de muncă actual: din iulie 2011. 

 

14. Lucrări şi proiecte elaborate: 

1. „Contribuţii privind evaluarea stării de degradare a reţelelor urbane de distribuţie a gazelor 

naturale” – teză de doctorat 2016, Ploieşti; 

2. „Numerical Analysis on Polyethylene Insulation of Steel Pipelines”. International Journal of 

Science and Research (IJSR). 2016. 

3. „Cercetări privind comportarea conductelor plasate în peretele profilului traseului altor utilităţi 

şi în apropierea carosabilului pentru trafic greu” – referat doctorat 2011, Ploieşti; 

4. „Cercetări privind evaluarea analitică şi numerică a rezistenţei mecanice a conductelor care 

prezintă pe tubulatură defecte de tip lipsă de material” – referat doctorat 2010, Ploieşti; 

5. „Stadiul actual al cercetărilor privind procedurile de evaluare şi verificare a conductelor cu 

defecte de tip lipsă de material” – referat doctorat 2009, Ploieşti; 

6. „Merger DSO” – coordonator echipă de lucru „Constructions” – 2009 – 2010; 
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7. „Strategii de implementare P.I.M.S. (Pipeline Integrity Management System)” – manager de 

proiect – 2007÷2009; 

8. „Corrosion protection – less defects, more operational safety”. 3R International. Germania. 

2008; 

9. „E.On, energie sub un singur nume” – aprilie 2008, Round Table, Târgu Mureş; 

10. „Remedieri defecte din campania de detectare în loc. Satu Mare”, coordonator de proiect – 

2008; 

11. „Înlocuire reţea în loc. Oţelul Roşu în baza unei expertize tehnice”, coordonator de proiect – 

2008; 

12. „Statistica reţelelor de gaze din cadrul E.On Gaz Distribuţie S.A.”, reprezentant din partea 

Diviziilor Operaţiuni Tehnice şi Managementul Reţelei – 2008; 

13. „Detectare, localizare, remediere defecte şi calcul pierderi tehnologice” – realizarea aplicaţie, 

creare şi întreţinere bază de date – 2008; 

14. „Campanie de detectare” – creare şi întreţinere bază de date – 2007; 

15. „Reţele de distribuţie gaze naturale din E.On Gaz România” – februarie 2007, Essen. 

 

15. Limbi străine cunoscute: Engleză, nivel mediu; 

       Franceză, nivel începători. 

 

16. Membru al asociaţiilor/comisiilor profesionale: 

1. Comisia de Urbanism şi Amenajare Teritorială din cadrul Primăriei Sibiu – din 2006 până în 

2007; 

2. Comisia C.A.U. (Comisia de Acord Unic) din cadrul Primăriei Sibiu – din 2005 până în 2006; 

3. Comisia C.A.U. (Comisia de Acord Unic) din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu – din 2004 

până în 2007; 

4. Asociaţia Generală a Inginerilor din România – din 2005 până în 2010. 

 

17. Specializări, calificări şi competenţe: 

1. Doctorand în cadrul Universităţii Petrol şi Gaze din Ploieşti, Facultatea de Inginerie Mecanică 

şi Electrică, domeniul Inginerie Mecanică, tema de doctorat „Contribuţii privind evaluarea stării de 

degradare a reţelelor urbane de distribuţie a gazelor naturale”; 

2. Curs „Business Case Guide” – iulie 2015; 

3. Instalator autorizat ANRE gaze naturale gradele PGIU, PGD, EGIU, EGD – martie 2015; 

4. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă – 2013; 

5. Specialist în domeniul securitate şi sănătate în muncă – 2013; 

6. Program de dezvoltare managerială: 

a. program de Leading the Business – octombrie 2012; 

b. program de Personal Impact – februarie 2012; 

c. program de Leadership Skills – august 2011; 

7. Diriginte de şantier pentru instalaţii gaze naturale – 2010; 

8. Diriginte de şantier pentru reţele gaze naturale – 2010; 

9. Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă – 2010; 

10. Acreditare „Project Manager Specialist” – martie 2010; 

11. Curs „Advanced Project Management” – decembrie 2009; 

12. Laborator „Management de Proiect” – aprilie 2009; 

13. Curs „Management de Proiect – Ghid Complet” – martie 2009; 

14. Curs SAP – manager de proiect – 2006; 

15. Autorizaţie I.S.C.I.R. de sudor în polietilenă procedeele „cap la cap” şi „prin electrofuziune”; 

16. Curs de instalator gaze naturale – 2000; 

17. Atestat profesional de programator – analist, ajutor – 1998; 

18. Operare PC – Microsoft Office şi AutoCAD; 

19. Permis de conducere categoriile A, BE, CE. 

 

10 octombrie 2016 

           Semnătură, 


