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INFORMAŢII PERSONALE Florescu Severino-Cosmin 
 

 

str. Cezar Bolliac, nr.31, Ploiesti, 100150, Jud. Prahova , Romania  

  +40 723290320 

severinocos@yahoo.com 

Facebook: severino cosmin 
        LinkedIn: Florescu Severino-Cosmin 
        Skype: severinocos1 

Yahoo Messenger: severinocos 

Sex Masculin | Data naşterii 21/08/1982 | Naţionalitatea Roman  
 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

LOCUL DE MUNCĂ DORIT 
 MANAGER DE PROIECT / INGINER DE CONDUCTE 

AUGUST 2008 –  PREZENT: Manager de proiect  
S.C. EXPERTSERV S.R.L.   
 Sunt manager de proiect pentru proiecte de conducte (noi, devieri, protectie, relining, 

supratraversari, subtraversari a cailor de comunicatie prin diferite metode) de transport 

titei, gaze si produse finite din sistemul national de transport si din amonte; pentru 

proiecte de echipare a careurilor de productie a sondelor de gaze si titei; pentru 

proiecte de dezvoltare si expansiune a parcurilor petroliere; 

 Ca mamager de proiect stabilesc echipa de lucru si departamentele care participa la 

elaborarea proiectului; 

 Supervizez intreg personalul implicat in proiect si coordonez efectiv toate activitatile 

necesare pentru a atinge cele mai ridicate standarde de calitate referitoare la 

elaborarea documentatiei tehnice, si economice pentru proiecte in diferite faze de 

proiectare (studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic, caiet de 

sarcini, detalii de executie);  

 Ca manager de proiect organizational si conceptual asigur fluxul adecvat de informatii 

intre diferiti membrii ai echipei implicate in proiect si beneficiar;  

 Coordonarea eficientă a tuturor activitătilor necesare în ceea ce priveste elaborarea 

lucrărilor de inginerie; 

 Intalniri si sedinte directe cu beneficiarul lucrarii pentru stabilirea cerintelor acestuia; 

 Realizez documentatia tehnica: proiectul tehnic, caietul de sarcini, documentatia 

pentru securitate si sanatate in munca, manualul de operare si mentenanta, 

specificatiile tehnice cu privire la conducte si fitinguri, rapoarte de inginerie si calcule 

pentru dimensionarea conductelor, calcul de grosime de perete, lista de materiale si 

utilaje; 

 Intocmesc documentatia economica: evaluarea economica, cantitatile de lucrari si 

cantitatile de material; 

 Coordonez disciplinele implicate in proiect pentru a asigura o proiectarea integrata 

care sa indeplineasca toate cerintele; 
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 Verific desenele si alte documente de la echipa de proiect; 

 Verificarea corectitudinii proiectarii si a datelor  pentru a inspecta caracterul complet al 

documentelor; 

 Coordonarea activitatii de achizitie; 

 Asistenta tehnica in faza de construire si de pornire. 

Sectorul de activitate: Managementul Proiectelor 

IANUARIE 2007 – IULIE 2008: Manager de proiect 
 
 

S.C. PETROSTAR S.A. 
 Proiecte pentru conducte, proiecte pentru echiparea careurilor de productie;  

 Management de proiect, stabilirea departamentelor si organizarea echipei de lucru 

implicata in proiect; 

 Supervizarea intregului personal implicat in proiect; 

 Ca manager de proiect organizational si conceptual asigur fluxul adecvat de informatii 

intre diferiti membrii ai echipei implicate in proiect si beneficiar;  

 Coordonare eficientă a tuturor activitătilor necesare în ceea ce priveste elaborarea 

lucrărilor de proiectare; 

 Urmarirea in timp a procesului de proiectare; 

 Coordonarea echipei de proiectare (topografi, constructori, desenatori, etc.) pentru 

elaborarea proiectului; 

 Realizarea legaturilor cu clientii, inclusiv participarea la sedintele de proiect; 

 Verificarea desenelor si a altor documente de la echipa de proiectare; 

 Verificarea corectitudinii proiectarii si a datelor  pentru a inspecta caracterul complet al 

documentelor; 

 Efectuarea lucrărilor necesare de  teren pentru a obtine informatii exacte pentru 

proiectare; 

Sectorul de activitate:  Managementul Proiectelor 
FEBRUARIE 2006  –            
IANUARIE  2007  : 

Inginer proiectant / Inginer de conducte 

S.C. PETROSTAR S.A. 
 Stabilirea traseelor pentru conducte si analiza traseelor (alunecari de teren, traversari 

de ape,tipul terenului, constructii existente, travesari de drumuri, traversari de cai 

ferate, etc.), pentru fiecare ruta de conducta alternativa; 

 Pozarea conductelor la distante de siguranta, conform domeniului de activitate; 

 Realizarea dimensionarii si a calculelor de proiectare pentru conducte si a 

echipamentelor asociate;  

 Realizarea dimensionarii si a calculelor pentru conducte intre echipamente in interiorul 

careurilor de productie; 

 Desene de detaliu pentru traseele de conducte, schemele traseelor de conducte, 

detalierea punctelor de cuplare, a traversarilor, a echipamentelor,  si planul de zonare; 

 Realizarea tuturor desenelor de detaliu pentru executie a cuplarilor  conductelor intre 

diferite obiective in interiorul careului de productie; 
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EDUCATIE SI FORMARE  

 

 Realizarea documentatiei tehnice.  

Sectorul de activitate:  Ingineria petrolului si a gazelor 
IULIE 2003 – NOIEMBRIE 
2003   
IULIE 2004 – NOIEMBRIE 
2004   
 

Instalator de gaze /responsabil atelier  
 

S.C. APA CON PROD S.R.L. 

 Asigurarea indeplinirii activitatii atelierului a indicatorilor de calitate si cantitate;  

 Coordonarea tehnica, organizarea activitatii a lacatusilor si a sudorilor atat in interiorul 

atelierului firmei cat si in exterior, cand piesele realizate in atelier sunt montate pentru 

finalizarea lucrarilor;   

 Responsabil cu activitatea muncii, cu calitatea acesteia si cu finalizarea lucrarilor pana 

la data stipulata in contractul cu beneficiarul; 

 Responsabil pentru utilizarea corectă si gestionarea materialelor, în strictă conformitate 

cu consumul. Identificarea materialelor de slabă calitate si oprirea intrararii lor în 

procesul de fabricatie; 

 Responsabil pentru integritatea tuturor echipamentelor în ateliere de lucru, împreună 

cu cei care au fost desemnati să aibă grijă de anumite echipamente, în ceea ce 

priveste utilizarea ratională si de întretinere. 

Sectorul de activitate: Distributie de gaze 
MAI 2002 –  AUGUST 2002 Interviuri/ Operator de interviuri 

SC. MULTIPRODUCTION GROUP SA.  
 Intervievarea respondentilor pe teren (fată în fată); 

 Punerea intrebarilor si apoi completarea intrebarilor in chestionar;  

 Explicarea continutului chestionarelor; 

 Structurarea  datelor si apoi predarea lor catre superiori. 

Sectorul de activitate: Prognoza 

2010 - PREZENT: Doctorand - Contribuţii la studiul fenomenelor termo şi hidrodinamice 
caracteristice curgerii fluidelor în fieldurile petroliere 
 

UIVERSITATEA DE PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI – DOMENIUL DE 
DOCTORAT MINE PETROL SI GAZE FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI 
SI GAZELOR  
Ploiesti, Romania 

2016  Project manager 
 HSEQ CONSULTING  

str. Bulevardul Independentei, nr. 23 bis ,Ploiesti, jud. Prahova, Romania 
Competente profesionale dobandite: 
 Stabilirea scopului proiectului; 

 Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului; 

 Planificarea activitatilor si jaloanele proiectului; 

 Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor pentru proiect; 

 Realizarea procedurilor de achizitie pentru proiect; 

 Managementul riscurilor; 
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 Managementul echipei de proiect; 

 Managementul comunicarii in cadrul proiectului; 

 Manangentul calitatii proiectului; 

2015-2016 Evaluator al riscurilor pentru securitatea si sanatate in munca  
 HSEQ CONSULTING  

str. Bulevardul Independentei, nr. 23 bis ,Ploiesti, jud. Prahova, Romania 
Competente profesionale dobandite: 
 Identificarea sistematica a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala; 

 Evaluarea nivelului de risc al locurilor de munca; 

 Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale; 

 Criterii de evaluare a riscurilor; 

 Evaluarea conformarii cu legislatia din domeniul securitatii si sanatatii ocupationale; 

 Ierarhizarea riscurilor profesionale si planificarea la nivel de management a programelor 

de masuri de prevenire si protectie; 

  Implementarea programelor de masuri de prevenire si protectie prin stabilirea unor 

termene si responsabilitati clare; 

2016 PGT   
Competente profesionale dobandite: 
 Autorizatie pentru proiectare: sisteme de transport; instalaţii tehnologice de 

suprafaţă/conducte din amonte; instalaţii tehnologice înmagazinare; instalaţii de utilizare a 

gazelor naturale de înaltă presiune. 

 Nr. autorizatie – 312150049 

2015 Cadru technic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerea incendiilor 
HSEQ CONSULTING  
str. Bulevardul Independentei, nr. 23 bis ,Ploiesti, jud. Prahova, Romania 
Competente profesionale dobandite: 
 Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice; 

 Controlul modului de respectare a masurilor de aparare impotriva incendiilor; 

 Elaborarea documentelor specifice activitatiii de prevenire si stingere a incendiilor; 

 Instruirea salariatiilor in domeniul apararii impotriva incendiilor; 

 Monitorizarea activitatii de prevenire si stingerea incendiilor; 

 Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor; 

 Planificarea activitatii de aparare impotriva incendiilor; 

       2015  
 

Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca 
HSEQ CONSULTING  
str. Bulevardul Independentei, nr. 23 bis ,Ploiesti, jud. Prahova, Romania 
Competente profesionale dobandite: 
 Cunoasterea si punerea în aplicare a legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca; 

 Cunostinte de bază în securitate si sanatate in munca, formarea capacitătilor de aplicare 

corectă si concretă a sanatatii si securitătii în muncă; 

 Cunoasterea si punerea în aplicare a standardelor metodologice  în securitate si sanatate 

in munca; 
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 Cadrul juridic general privind securitatea si sănătatea in munca; 

 Organizarea activitătii de prevenire in securitate si sanatate in munca; 

 Actiuni în caz de urgentă: planuri de urgentă si de evacuare, organizarea primului ajutor; 

 Elaborarea documentatiei necesare pentru activitatea de prevenire si protectie in 

securitate si sanatate in munca; 

2015 PGD  
Competente profesionale dobandite: 
 Autorizatie pentru proiectare: sisteme de distribuţie; Instalaţii de producere/stocare 

biogaz/biometan   

 Nr. autorizatie – 211140388 

2015 Pregatirea in vederea sustinerii exmenului  de autorizare pentru instalator 
de gaze naturale (Proiectare) tip autorizatie PGT  
S.C. FORMENERG S.A. 
Bd. Gh. Sincai,Nr.3, Sector 4,Bucuresti, Romania 
Competente profesionale dobandite: 
 Cunoasterea si punerea în aplicare a standardelor tehnice de proiectare si executie a 

conductelor de gaze naturale, astfel cum este prevăzut de lege pentru transport; 

 Cunoasterea si punerea în aplicare a legislatiei nationale privind transportul gazelor 

naturale prin conducte; 

 Cunoasterea etapelor de realizarea a unui proiect; 

 Dimensionarea conductelor de transport a gazelor naturale; 

2015 Pregatirea in vederea sustinerii exmenului  de autorizare pentru instalator 
de gaze naturale (Proiectare) tip autorizatie PGD 
S.C. FORMENERG S.A. 
Bd. Gh. Sincai,Nr.3, Sector 4,Bucuresti, Romania 
Competente profesionale dobandite: 
 Cunoasterea si punerea în aplicare a standardelor tehnice de proiectare si executie a 

conductelor de gaze naturale, astfel cum este prevăzut de lege pentru distributie; 

 Cunoasterea si punerea în aplicare a legislatiei nationale privind distributia gazelor 

naturale prin conducte; 

 Cunoasterea etapelor de realizarea a unui proiect; 

 Dimensionarea conductelor de distributie a gazelor naturale; 

  2013  Transportul si distributia gazelor naturale 
 

ORGANIZATIA PATRONALA UNIPET in parteneriat cu  UNIVERSITATEA DE PETROL-
GAZE  DIN PLOIESTI   si S.C. SIVECO ROMANAIA S.A. 
Blvd. Bucuresti, nr. 37, Ploiesti, jud. Prahova, Romania 
Competente profesionale dobandite: 
 Cunoasterea conceptelor de gaze naturale (combustibile) si a proprietatilor acestora 

implicate in procesul de transport si distributie prin conducte; 

 Cunoasterea tehnologiilor de transport si distributie a gazelor naturale, precum si a 

metodelor moderne de calcul a acestora; 

 Cunoasterea tehnologiilor de utilizare a tevilor din polietilena in executarea retelelor de 

distributie a gazelor naturale; 

 Cunoasterea tehnologiilor de utilizare a gazelor naturale prin procese de ardere; 
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 Cunoasterea proceselor de corodare a conductelor de gaze din otel si a tehnologiilor de 

protectie a acestora impotriva coroziunii; 

 Cunoasterea legislatiei din domeniul gazelor; 

 Realizarea unui proiect de conducta magistrala de gaze naturale cu ajutorul unui program 

de calcul specializat; 

 Obtinerea de competente pentru toate aspectele specifice mentionate mai sus. 

2013         Basic IT Skills -  Microsoft Project 2010 
 

ORGANIZATIA PATRONALA UNIPET in parteneriat cu  UNIVERSITATEA DE PETROL-
GAZE DIN PLOIESTI  si S.C. SIVECO ROMANAIA S.A. 
Blvd. Bucuresti, nr. 37, Ploiesti, jud. Prahova, Romania 
Competente profesionale dobandite: 
 Dezvoltarea competentelor tehnice , a abilitatilor de comunicare in cadrul echipei si a 

abilitatilor privind managementul resurselor organizationale prin metode informatice; 

 Planificarea eficienta a proiectelor folosind metode informatice; 

 Utilizarea resurselor in cadrul unui proiect prin metode de alocare automata; 

 Descompunerea activitatilor in subactivitati si gestionarea acestora prin metode 

informatice; 

 Utilizarea programului de management al proiectelor Microsoft Project 

2007-2009 Management in industria petroliera - Master 
 

UNIVERSITATEA DE PETROL-GAZE  DIN PLOIESTI – FACULTATEA – INGINERIA 
PETROLULUI SI GAZELOR 
Ploiesti, Romania 

2005-2007 Tehnologii avansate in ingineria protectiei mediului - Master 
 

UNIVERSITATEA DE PETROL-GAZE DIN PLOIESTI – FACULTATEA – TEHNOLOGIA 
PETROLULUI SI PETROCHIMIEI  
Ploiesti, Romania 

2007 Engleza nivel preintermediar  
 

S.C. MEDIAX MANAGEMENT  
 str.Vasile Lupu, nr. 3 Ploiesti, jud.Prahova, Romania 
Competente profesionale dobandite: 
Îmbunătătirea capacitătii de întelegere, scriere si vorbire a limbii engleze . 

2005 – 2006 Sistem de transport si distributia hidrocarburilor – Studii aprofundate 
 

UNIVERSITATEA DE PETROL-GAZE DIN PLOIESTI– FACULTATEA – INGINERIA 
PETROLULUI SI GAZELOR 
Ploiesti, Romania 

2005  Curs de perfectionare in AUTOCAD 2D si 3D 
 

ASOCIATIA PENTRU CONSILIERE CALIFICARE RECALIFICARE PLOIESTI SUD  
Ploiesti, Romania 

Competente profesionale dobandite: 
 Cunostite generale de Autocad:   

 Mediu de lucru – interfata si comenzile principale; 

 Invatarea comenzilor de baza si a comenzilor de lucru; 

 Configurarea autocadului; 

 Desenarea in 2D si 3D; 

2000 – 2005 Inginer diplomat  –   Transportul depozitarea si distributia petrolului si a 
gazelor  
 

UNIVERSITATEA DE PETROL-GAZE DIN PLOIESTI – FACULTATEA  – INGINERIA 
PETROLULUI SI GAZELOR 
Ploiesti, Romania 
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2000 – 2004 Certificat de absolvire  - Departamentul pentru pregatirea personalului 
didactic  
 

UNIVERSITATEA DE PETROL-GAZE DIN PLOIESTI  
Ploiesti, Romania 

COMPETENΤE PERSONALE 

Limba maternă Romana 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE   VORBIRE   SCRIERE   

Ascultare   Citire   Participare la 
conversaţie Discurs oral  

Engleza C1 C1 C1 C1 B1 
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare ▪ Bune abilităti de comunicare; 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

 Abilitatea de a lua decizii, capacitatea de asumare a răspunderii, apt de a acumula noi 

cunostinte, lucrul în echipă, dinamic, lucru in conditii de stres, abilitati organizatorice si de 

comunicare,  punctual, meticulos, responsabil, initiativa, creativitate, prezenta de spirit, 

motivatie si determinare, spirit organizatoric. 

Competente legate de locul de 
munca 

▪ Organizat, dinamic, punctual, echilibrat, capacitatea de a lucra sub presiune; 

Competente informatice  O bună cunoastere a programelor  Microsoft Office ™ (Word, Excel, PowerPoint, 

Microsoft Project); 

 O buna cunostinta a realizarii desenelor si proiectarii in urmatoarele programe:  

AUTOCAD, PROGECAD, BRISCAD ; 

 Cunostinte  hardware. 

Alte competente  Bun organizator, adaptarea la schimbare, flexibilitate 

Permis de conducere  Permis de conducere din anul 2000 categoria B. 


