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Informaţii personale  

Nume/prenume  Mihail Tălpăşanu 
Adresa(e)  

Telefon(oane)    
Fax(uri)  

E-mail(uri) mihail.talpasanu@oltchim.com 
Naţionalitate (-tăţi) Român 

Data naşterii 07.03.1953 
Sex Bărbătesc 

  

Experienţa profesională  

  
Perioada 1977 – 1978  

Funcţia sau postul ocupat  Inginer tehnolog 
Activităţi şi responsabilităţi - Coordonarea funcționării de ansamblu, precum și a activității de producție, 

supravegherea și administrarea de instalaţii, conducerea unei echipe de 100 de 
lucrători. 

Numele şi adresa angajatorului Combinatul Chimic – Victoria 
Sectorul de activitate Secţia Mic Tonaj 

Răşini fenolformaldehidice, Acid Sulfuric pentru acumulatoare, Schimbători de ioni.      
  

Perioada 1978 – 1979  
Funcţia sau postul ocupat  Inginer tehnolog 

Numele şi adresa angajatorului OLTCHIM S.A. ROMÂNIA 
Sectorul de activitate Alfanaftol 

Activităţi şi responsabilităţi –  Participat la probe tehnologice şi punerea în funcţiune a instalaţiei Alfanaftol 
  

Perioada 1979 – 1987 
Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 

Numele şi adresa angajatorului OLTCHIM S.A. ROMÂNIA 
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Sectorul de activitate Secţia: Şef Secţie P.P.P. – Tiocoli  
Activităţi şi responsabilităţi În această perioadă s-au definitivat problemele tehnologice în reglarea parametrilor 

de operare prin introducerea vaselor tampon de reglarea presiunii la dozarea de 
reactanţi (clor şi propilena) la instalaţia Propenoxid.  

  S-a efectuat studiul (tema de proiectare) pentru mărire de capacitate:  
- Propenoxid de la 15.000 t/an la 30.000 t/an prin montarea a doua linii de
clorhidrinare şi două linii de saponificare; 
- Propilenglicol de la 6.000 t/an la 9.000 t/an prin completarea instalaţiei cu o 
treaptă suplimentară de concentrare şi înlocuirea pompelor existente cu pompe 
de capacitate; 
 - Polieter de la 3.500 t/an la 6.000 t/an prin montarea unei linii complete de
sinteză polieter; 

 Efectuat cercetare pentru obţinerea propilenglicolului de uz farmaceutic. 
Diversificarea gamei de polieter cu obţinerea de Certificat de Invenţie cu Brevet de 
Invenţie: 

       -Nr. 88180/1985 – Compoziţia pe bază poliol – polieter pentru spume de polieter 
flexibil; 

       -Nr. 86608/1984 – Amestec de polieter – poliol pentru spume poliuretanice;   
 -Nr. 86608/1984 – Procedeu  de recuperare a polieterilor – polioli pentru spume 
poliuretanice. 

  
Perioada 1987 – 1992 

Funcţia sau postul ocupat  Şef Instalaţie Alchilamine (DIBA, CHA, NECHA) 
Numele şi adresa angajatorului  OLTCHIM S.A. ROMÂNIA 

Sectorul de activitate  Secţia B. C. M. – Alchil – Alchilenamine 
Activităţi şi responsabilităţi Efectuat probe tehnologice  şi punere în funcţiune a instalaţiei NECHA ( N – 

etilciclohexenilamina) şi pe instalaţia CHA (ciclohexilamina); s-a experimentat 
obţinerea de etilamină. 

  
Perioada 1990 – 1992 

Funcţia sau postul ocupat Şef Secţie Adjunct Tehnolog 
Numele şi adresa angajatorului   OLTCHIM S.A. ROMÂNIA 

Sectorul de activitate   Secţia B. C. M. – Alchil – Alchilenamine 
Activităţi şi responsabilităţi Efectuat experimentarea şi obţinerea de erbicide selective pentru porumb instalaţia 

BCM  respectiv: cicloat, molinat, şi eradichen. 
Efectuat studiu (teme de proiectare) pentru separare TETA (trietiltetraamina) realizat
instalaţie şi punere în funcţiune. 

  
Perioada 1993 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat  Şef Instalaţie DGL (Depozit Gaze Lichefiate) 
Numele şi adresa angajatorului OLTCHIM S.A. ROMÂNIA 

Sectorul de activitate Oxo Alcooli 
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Activităţi şi responsabilităţi Pe această perioadă am avut atribuţiuni de Şef Proiect şi Diriginte de şantier 
pentru: 

 Modernizarea instalaţiei de depozitare propilenă şi etilenoxid prin 
înlocuirea şi redimensionarea traseelor tehnologice existente, conform 
normativelor de vehiculare şi depozitarea gazelor lichefiate, dotarea 
instalaţiei cu un compresor pentru recuperarea propilenei vapori din 
cisterne şi monitorizarea  parametrilor tehnologici prin DCS; 

 Mărirea capacitate de descărcare şi depozitarea propilenă şi etilenoxid, 
proiectarea şi execuţia rampei de descărcare cisternă pentru 500t/zi şi 
montarea a două rezervoare de 250 m3/ rezervor, o sferă de 1000 m3

pentru propilenă şi două rezervoare de 110 m3/rezervor pentru etilenoxid; 
 Creşterea siguranţei în funcţionare prin proiectarea şi execuţia sistemelor 

de inundare cu apă şi abur, inel de incendiu dimensionat corespunzător, 
montat la două masurătoare pe fiecare rezervor, dotare cu detectoare 
amestec exploziv şi supraveghere video. 

  
Perioada 2000 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Şef Serviciu Programare Urmărire Producţie – Dispecerat 
Numele şi adresa angajatorului OLTCHIM S.A. ROMÂNIA 

Sectorul de activitate Serviciu Programare Urmărire Producţie – Dispecerat 
Activităţi şi responsabilităţi             Atribuţiuni: 

 Coordonare activităţii Biroului Producţie privind planificarea şi urmărirea 
realizării planului de producţie prin programe anuale, lunare şi zilnice; 

 Coordonarea activităţii Dispeceratului de Producţie prin stabilirea 
strategiilor de funcţionare în raport cu condiţiile asigurate şi monitorizarea 
funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor; 

 Coordonarea activităţilor Inspectoratului de Clor şi Utilităţi privind 
vehicularea şi depozitarea clorului, asigurând siguranţa în funcţionare a 
depozitelor, cisternelor de clor şi a reţelelor clor şi utilităţi; 

 Responsabil cu managementul siguranţei Combinatului Oltchim; 
 Membru în consiliul Tehnico – Economic; 
 Responsabilul Comisiei inventariere stocuri lunare de materii prime şi 

produse finite; 
 Responsabilul formaţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă gaze lichefiate 

(propilenă, clor, etilenoxid, clorură de vinil); 
 Coordonarea  diverselor activităţi administrative şi gospodăreşti la nivel 

de societate; 
 Cadru tehnic cu atribuţiuni în domeniul de prevenire şi stingere a

incendilor – certificate de absolvire cu Nr. 38/445/14.06.2007; 
 Membru în Comitetul de Sănătate şi Securitate în muncă la nivel de SC 

OLTCHIM (Decizie 214/05.06.2009); 
 Membru în comisia de recepţie obiective de investiţii şi lucrări de revizie 

generală(Decizie 186/16.04.2009); 
 Responsabil în domeniul managementului securităţii la nivel de combinat 

(Decizie 142/23.02.2009); 
 Membru în comisia de casare a obiectelor de inventar (Decizia 

110/16.02.2010); 
 Membru colectivului cu atribuţiuni în domeniul Apărării Împotriva 

Incendiilor (Decizia 3889/16.03.2010); 
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  Responsabil cu constituirea comisiilor de inventariere a stocurilor de 
produse finite şi materii prime lunare (Decizia 8800/05.08.2010); 

 Şef colectiv cu responsabilităţi pe clor (Decizia 9313/13.09.2010); 
 Membru al colectivului pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la 

produsele şi tehnologiile cu dubla utilizare şi a produselor strategice 
(Decizia 8835/20.08.2010); 

 Membru al comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control managerial 
(Decizia 10379/16.12.2010); 

 Membru în “Celula de Urgenţă” la dezastre (Decizia 391/28.03.2011); 
 Membru al comitetului de lucru  “Sistem Integrat Calitate – Mediu” 

(Decizie 880/06.06.2011); 
 Membru al comisiei pentru combaterea poluării accidentale (Decizia 

784/16.05.2011); 
 Ofiter de legatură pentru securitate cu MECMA – Direcţia de Apărare şi 

Probleme Speciale Privind Infrastructura Critică Naţională. 
  

Perioada   Octombrie 2012 - Ianuarie 2013 
Funcţia sau postul ocupat   Director General Adjunct Producţie - Mentenanţă 

Numele şi adresa angajatorului OLTCHIM S.A. ROMÂNIA 
Sectorul de activitate Funcţie de conducere 

Activităţi şi responsabilităţi             Atribuţiuni: 
 Întocmirea programelor de repornire instalaţii : 

- pornirea Secţiei Electroliza cu Membrane 
- pornirea Secţiei Propenoxid ( instalaţia Propenoxid, instalaţia  
Var Sic, instalaţia Ardere Rezidii, instalaţia Purificare DCP) 
- pornirea Secţiei Polieteri 
- pornirea Secţiei Sinteze Organice 

  
Perioada   Februarie 2013 - Octombrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat  Director General Adjunct Producţie - Mentenanţă cu atribuţiuni de Director       
General 

Numele şi adresa angajatorului OLTCHIM S.A. ROMÂNIA 
Sectorul de activitate Funcţie de conducere 

Activităţi şi responsabilităţi             Atribuţiuni: 
 Coordonarea activităţilor de producţie, economice şi comerciale; 
 Reducerea costurilor de producţie şi administrative; 
 Asigurarea funcţionării în siguranţă a instalaţiilor. 

  
Perioada   Noiembrie 2013 - Aprilie 2014 

Funcţia sau postul ocupat   Director General Adjunct Tehnic Producţie  
Numele şi adresa angajatorului OLTCHIM S.A. ROMÂNIA 

Sectorul de activitate Funcţie de conducere 
Activităţi şi responsabilităţi              Atributiuni: 

 Coordonarea activităţii de producţie; 
 Coordonarea activităţii de mentenanţă; 
 Întocmirea programului de reabilitare a capacităţii de producţie. 
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Educaţie şi formare  

Perioada    1972-1976 
Calificare/Diploma obţinută  Chimist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Chimie pură 

Numele și tipul instituției de învățământ și 
formare profesională 

 Facultatea de Chimie şi Ing. chimică “Gheorghe Asachi” Iaşi 

  
Perioada    1976-1977 

Calificare/Diploma obţinută  Master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 Chimie organică 

Numele și tipul instituției de învățământ și 
formare profesională 

 Facultatea de Chimie şi Ing. chimică “Gheorghe Asachi” Iaşi 

  
Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternală(e) Română 
Limba(i) straină(e) cunoscută  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 
Limba : Engleză B1 Utilizator B1 Utilizator A2 Utilizator A2 Utilizator A1 Utilizator 

  începător  începător  începător  începător  începător 
Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, experienţă în dialog social, mediator în situaţii conflictuale. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice • Excelente abilităţi de leadership, evidentiate în coordonarea și administrarea de
oameni și proiecte; 
• Permanentă cautare de idei noi și motivarea în vederea aplicării lor; 
• Organizarea vieții personale și profesionale, în scopul de a obține un echilibru
adecvat între cele două; 
• Condiții de viață și de muncă cu alte persoane, în medii multiculturale și 
multinaționale, în poziții în care comunicarea este importantă și situații în care munca 
de echipă este esențială; 
• Construirea unei atitudini ferme în comunicarea cu alte persoane, precum și
obtinerea unui feedback permanent din partea tuturor persoanelor cu care
interacționez în activitatea mea de zi cu zi; 
• Educația permanentă de sine, în scopul de a adopta o atitudine de bun lider; 
• Gândirea inovatoare și strategică; 
• Spirit de echipă, seriozitate, abilități interpersonale puternice, deschis la minte, 
capabil să-și asume responsabilități și angajat să atingă obiective proprii.  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

MS Office,ORACLE,  

Permis de conducere Categoria B  
 


