YEDIL UTEKOV
Data si locul nasterii : 1976, Atyrau
Experienta profesionala:
Decembrie 2019 – prezent

Februarie 2016 – Decembrie 2019
Februarie 2016 – Iulie 2017
Aprilie 2011 – Februarie 2016
August 2008 – Aprilie 2011

Director de producție și servicii industriale
Compania KMG Rompetrol
București, România
• Definește strategia și asigură gestionarea operațională
pentru unitatea de afaceri producție și servicii industriale,
în conformitate cu strategia KMG International, pentru a
îndeplini obiectivele de afaceri și pentru a atinge
performanța operațională și financiară estimate;
• Evaluează performanța financiară a entităților de afaceri
pentru unitatea de afaceri producție și servicii industriale,
direcționează și implementează planuri de acțiune pentru a
maximiza profiturile acestora;
• Oferă direcție, aprobă și coordonează implementarea
planurilor de dezvoltare a afacerilor entităților pe care le
coordonează, pentru a obține: creșterea cotei de piață,
dezvoltarea portofoliului de produse, creșterea numărului
de clienți sau fidelizarea dintre clienții existenți, pentru a-și
crește veniturile;
• Dezvoltă și implementează planul strategic și propune
obiective de performanță pentru Unitatea de afaceri
producție și servicii industriale.
Director General Rompetrol Rafinare
Companie KMG Rompetrol
Navodari România
Director de producție Rompetrol rafinare
Companie KMG Rompetrol
Navodari România
Director General Rompetrol Rafinare
Companie KMG Rompetrol
Navodari România
Agip KCO, echipă integrată de punere în funcțiune și
acceptare, grupul de inspecție pentru controlul tehnic offshore,
Atyrau, Kazahstan
Coordonatorul grupului de inspecție pentru controlul tehnic
• Coordonarea activităților inspectorilor grupului conform
programului de punere în funcțiune offshore;
• Revizuirea documentației tehnice privind recipientele sub
presiune, conductele de proces și de teren, rețeaua de
alimentare cu energie electrică, pregătirea echipei;
• Supervizarea procesului de pregătire a documentelor,
înregistrarea documentelor tehnice ale echipamentelor la
agențiile de stat RoK;

•

Noiembrie 2007 – August 2008

Octombrie 2006 - Noiembrie 2007

Martie 2006 - Octombrie 2006

Coordonarea activității echipelor de inspectori, aflate pe
locatie, pregătirea pentru inspecțiile tehnice ale
echipamentelor
Agip KCO, echipă integrată de punere în funcțiune și
acceptare, grupul de inspecție pentru controlul tehnic offshore,
Atyrau, Kazahstan
Inspector de nave sub presiune
• Acceptarea documentelor tehnice pentru echipamente de la
furnizori, revizuirea documentelor, furnizarea de
comentarii și recomandări;
• Pregătirea documentelor tehnice pentru înregistrarea
echipamentelor la agențiile de stat RoK, obținerea
permisului de funcționare a echipamentului;
• Inspecții la fabricile europene, unde au fost fabricate
echipamentele;
• Asistență tehnică în pregătirea documentației
echipamentelor din fabrica de producție pentru a asigura
conformitatea acesteia cu standardele și cerințele RoK
Agip KCO, echipă integrată de punere în funcțiune și
acceptare, grupul de inspecție pentru controlul tehnic offshore,
Atyrau, Kazahstan
Consilier de asistență pentru furnizori locali
• Căutare (colectare) și analiză a informațiilor despre
furnizorii locali (furnizori de bunuri și servicii pentru a
identifica potențialul în implementarea proiectelor
(interviuri, vizite la fața locului, revizuirea stării financiare,
verificarea disponibilității certificatelor și respectarea
cerințelor standard etc.) ) și introducerea acestor informații
în baza de date de dezvoltare ;
• inițierea unor noi precalificări pentru companiile locale;
• legătură cu Departamentul de precalificare Agip KCO;
• participarea la auditurile de pre-calificare ale
contractanților, implicați în activitatea proiectelor raionale
și pregătirea rapoartelor comune, după cum este necesar;
• asistarea companiilor locale în probleme de precalificare.
Agip KCO, echipă integrată de punere în funcțiune și
acceptare, grupul de inspecție pentru controlul tehnic offshore,
Atyrau, Kazahstan
Consilier de instruire a furnizorilor locali
• Analiza profilului companiilor locale pentru implicarea lor
în programe de instruire,
• acordarea de asistență tehnică și sprijin companiilor în ceea
ce privește standardele;
• monitorizarea programelor de instruire;
• analiza contractelor atribuite (Feedback post licitație);
• participarea la vizite comune cu auditori / consilieri la
contractanți, implicați în activitatea departamentului;
• oferind asistență în pregătirea prezentărilor interne și
externe despre conținut local și materiale.

Aprilie 2005 - Martie 2006

Iulie 2003 - Aprilie 2005

Aprilie 2003 - Iulie 2003

Iunie 2002 - Aprilie 2003

Septembrie 2001 - Iunie 2002

Agip KCO, echipă integrată de punere în funcțiune și
acceptare, grupul de inspecție pentru controlul tehnic offshore,
Atyrau, Kazahstan
Inginer standarde și certificate
• Coordonarea instruirii companiilor locale cu privire la
standardele internaționale ISO 9001: 2000 și ASME;
• organizarea de evenimente de certificare;
• participarea la audituri de pre-calificare în cooperare cu
agențiile de consultanță.
Rafinaria Atyrau. Divizia de facilități noi. Proiectul de
reconstrucție a rafinăriei Atyrau
Manager de ecologie, tehnologie și HSE
• Contractul EP cu JGC CORPORATION ”(Japonia) care
include construcția de unități de tratare a gazelor și de
recuperare a sulfului (TECHNIP KTI),
• Sisteme de tratare a apelor uzate și recirculare a apei
(ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS) pentru noile
instalații,
• sisteme de protecție împotriva incendiilor noilor unități de
process;
• Introducere cu cea mai recentă tehnologie în rafinăriile
Cosmo Oil, KPI, Mitsui Engineer-ing & Shipbuilding ”din
Chibo (Japonia)
• Am fost implicat în dezvoltarea și finalizarea ingineriei
detaliate pentru unitățile menționate mai sus. În 2004, am
efectuat inspecții comune ale schimbătoarelor de căldură
fabricate de SIIRTEC NIGI în Milano, Unități de granulare
Sul-phur fabricate de SANDVIK în Felbach (Germania),
echipamente de stingere a incendiilor ANGUS FIRE din
Lancaster (Marea Britanie).
Rafinaria Atyrau. Unitatea 8
Inginer de upgrade al Unității 8
• Responsabil pentru pregătirea programului / planurilor
pentru modernizarea facilităților;
• pregătirea programelor și planurilor; responsabil cu
supravegherea procesului de tratare a apei;
• supravegherea lucrărilor de întreținere în timpul reparațiilor
majore ale instalației.
Rafinaria Atyrau. Unitatea 8
Inginer de conducte subterane al Unității 8
• Responsabil pentru inițierea și planificarea acțiunilor
pentru întreținerea și operarea conductelor subterane și a
sistemului de protecție împotriva incendiilor în întreaga
zonă a instalației.
• Elaborarea planurilor de întreținere pentru utilitățile
subterane în timpul reparațiilor majore ale uzinei;
ZAO Intergaz Asia Centrală. Funcționarea sistemului de
conducte (conducte trunchi). Makat, Kazahstan
Stație de compresor de gaz.
Operator al compresorului (gradul 4).

•

Iulie 2000 – Ianuarie 2001

Funcționarea și întreținerea compresoarelor de gaz (Asia
Centrală - Centre Gas Pipeline).
Uzina de prelucrare a gazelor Aksaraisky. Astrahan. Rusia.
(instruire practică)
Operator unități de proces (gradul 4)
• Funcționarea și întreținerea unității de tratare a gazelor cu
dietanolamină.

Educatie:
1996 – 2001

Universitatea Tehnică de Stat Astrakhan. Rusia.
Disciplina - Ingineria chimică a resurselor naturale și a
hidrocarburilor
Calificări: inginer producție chimică

1993 – 1996

Colegiul de pescuit marin Atyrau, Atyrau
Disciplina - Tehnologia pescuitului
Calificări: inginer proces (diplomă cu onoruri)

Cursuri de pregatire:
•
•
•
•
•
•
•

Curs de instruire eficientă în negociere - Atyrau, 2007
Practici moderne de gestionare a întreținerii - SAITKazahstan, Aktau, 2007
Management de proiect - KIMEP, Almaty, 2006
Managementul timpului - CAPC, Atyrau, 2006
Sistem de management al calității ISO 9001: 2000 (auditor
principal) - Moody International, Almaty, 2005
Centrul de cooperare din Japonia, Petroleum - Toyo
Engineering Corporation, Chibo (Japonia), 2004
Centrul de instruire Astrakhan Gazprom - Operator de
unități de proces (gradul 4), Astrakhan, 2000

Competențe informatice:

Microsoft Office și alte programe specifică

Limbi:

Kazaha (nativ), Rusa (bine), English (Intermediar)

