Curriculum vitae
Informaţii speciale
Nume / Prenume

RUSU GRAŢIAN

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

gratian.rusu@romgaz.ro
Română

Data naşterii
Sex

Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

11.04. 2016 –prezent
Director productie
Coordonarea şi avizarea întregii activităţi de productie si
dezvoltare a Sucursalei ROMGAZ Tg.Mureş
SNGN ROMGAZ SAMediaş,Sucursala Tg.Mureş, str.Salcâmilor
nr.23
Extracţie gaze naturale
01.03. 2014 – 11.04.2016
Director sucursală
Coordonarea şi avizarea întregii activităţi a Sucursalei ROMGAZ
STTM Tg.Mureş
SNGN ROMGAZ SA Mediaş, Sucursala TTM Tg.Mureş,
str.Barajului nr.6
Servicii transport si mentenanta conexe extracţiei gazelor
naturale
01.04. 2009 – 28.02.2014
Inginer şef exploatare
Coordonarea activităţii serviciilor Geologic, Inginerie de zăcământ,
Reactivare sonde, Simulare şi modelare
SNGN ROMGAZ SA Mediaş, Sucursala Tg.Mureş, str.Salcâmilor
nr.23
Extracţie gaze naturale

07.03. 2001- 01.04. 2009
Director sucursală
Coordonarea şi avizarea întregii activităţi a Sucursalei ROMGAZ
Tg.Mureş
SNGN ROMGAZ SA Mediaş, Sucursala Tg.Mureş, str.Salcâmilor
nr.23
Extracţie gaze naturale
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

01.02.1993 – 07.03. 2001
Şef serviciu Inginerie de zăcământ şi tehnologii de extracţie
Întocmirea, urmărirea, interpretarea programelor de cercetare a
sondelor, introducerea noilor tehnologii de extracţie, programarea
şi urmărirea operaţiilor speciale
SNGN ROMGAZ SA Mediaş, Sucursala Tg.Mureş, str.Salcâmilor
nr.23
Extracţie gaze naturale

01.10.1988 – 01.09.1991
01.09.1991-01.02.1993
Şef brigada
Şef sectie coordonator
Coordonarea activităţii Brigazii,Secţiei de producţie Sînmartin
SNGN ROMGAZ SA Mediaş, Sucursala Tg.Mureş, str.Salcâmilor
nr.23
Extracţie gaze naturale

20.09.1985 – 01.10.1988
Adjunct şef brigada
Coordonarea activităţii de investiţii din cadrul brigazii (sonde în
foraj, instalaţii tehnologice, construcţii) şi activităţii de RK şi probe
producţie sonde
SNGN ROMGAZ SA Mediaş, Sucursala Tg.Mureş, str.Salcâmilor
nr.23

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Extracţie gaze naturale

18.09.1984- 20.09.1985
Inginer foraj-extractie stagiar
Coordonarea activităţii de extracţie pentru o formaţie de extracţie
gaze naturale
SNGN ROMGAZ SA Mediaş, Sucursala Tg.Mureş, str.Salcâmilor
nr.23

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Extracţie gaze naturale

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formate
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2005 - 2011
Diplomă de doctorat, domeniul mine, petrol şi gaze
Cursuri aferente doctoratului mine, petrol şi gaze
Universitatea ”Petrol - Gaze” - Ploieşti
Studii academice postuniversitare

2

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formate
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formate
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formate
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formate
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2006 - 2007
Diplomă de master în Valorificarea gazelor naturale
Cursurile aferente specializării Valorificarea gazelor naturale
Universitatea ”Lucian Blaga” - Sibiu
Studii academice postuniversitare

2006
Certificat profesional
Modulul: - Managing people, Managing finance and informations,
Managing customers and quality, The management challange
The Open University CODECS Romania
Studii academice postuniversitare

1979 - 1984
Diplomă de licenţă în Forajul şi extracţia hidrocarburilor
Cursuri aferente specializării Forajul şi extracţia hidrocarburilor
Universitatea ”Petrol - Gaze” - Ploieşti
Studii academice universitare

1974 - 1978
Diplomă de Bacalaureat
Disciplinele aferente secţiei matematică - informatică
Colegiul naţional ”Grigore Moisil” - Braşov
Studii liceale

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleză
Limba franceză
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

ROMÂNĂ
Engleză, Franceză
Înţelegere
Ascultare

Vorbire
itire

Participare
Discurs oral
la conversaţie
B2 Utilizator
B2 Utilizator
C1 Utilizator
B2 Utilizator
mediu
mediu
mediu
mediu
B1 Utilizator
B1 Utilizator
B1 Utilizator
B1 Utilizator
elementar
elementar
elementar
elem ntar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Scriere
Exprimare
scrisă
B1 Utilizator
mediu
A2 Utilizator
elementar

Serios, obiectiv, sociabil, atitudine pozitivă, spirit organizatoric
Capacitate de a dezvolta relaţii de lucru eficiente cu superiorii şi personalul
din subordine, asumarea responsabilităţii, capacitate de mediere si
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Competenţe şi aptitudini tehnice

Cursuri de pregătire şi perfecţionare
în domeniu concretizate prin diplome
de absolvire

negociere, capacitate de autoperfecţionare şi valorificarea experienţei
dobândite
Capacitate de adaptabilitate la situaţii noi, comunicare, lucru în echipă,
responsabilitate
Autorizat ANRE:
- gradul I D legitimaţia nr.311130355 valabilă 19.12.2016 prelungit in 2016
PGIU,EGIU,EGD
- gradul I T legitimaţia nr.111130053 valabilă 19.12.2016 prelungit in 2016
PGT,EGT
Expert ANRM atestat 1363/14.11.2013 nelimitat pentru
- operaţiuni petroliere privind supervizarea activităţilor cu grad ridicat de risc
în domeniul petrolier
- elaborarea documentaţiilor geologo şi tehnico – economice pentru resurse
minerale – petrol
1986 Program de perfecţionare EPA -1
Centrul de perfectionare a Personalului Mine-Petrol-Geologie
1987 Program de perfecţionare: ”Perfecţionarea cadrelor şi responsabililor
în supervizarea sarcinilor de serviciu” PCS
C.G.M. Medias-Sectia de perfectionarea personalului
1989 Curs de perfecţionare: ”Organizarea şi conducerea brigăzilor”
1996 Program de perfecţionare: ”Sistem integrat de prelucrare şi
interpretare a datelor geologice şi geofizice şi de producţie pentru
modelarea şi simularea zăcămintelor-WINGS” SZ2 Petrom R.A.Bucuresti
1999 Program de perfecţionare: ”Applied reservoir simulation ”
Romgaz R.A. Medias
1998 Curs: ”Achiziţia de date şi operarea cu manometre de fund
METROLOG în concordanţă cu standardele firmei”
1998 Curs de perfecţionare: ”Interactive Pre and Post processing course”
Schlumberger-Geoquest Londra
1998 Curs de perfecţionare: ”Eclipse E100 user course”
Schlumberger-Geoquest Londra
1999 Curs de perfecţionare:”Applied reservoir simulation”
Schlumberger-Geoquest Bucuresti
2001 Curs de perfecţionare ”Reform strategies and private participation
in the oil and gas sector” The World Bank- Instititut Francais Du
Petrol -Paris
2002 Curs de perfecţionare ”Managementul prin calitate” BRACO
2003 Curs de instruire profesionala ”Implementarea Sistemului de
management de mediu conform standardului ISO 14001 la
S.N.G.N.Romgaz S.A. Medias”
2005 Program specializare ”Management pragmatic pentru
cadrele de conducere din societatea comerciala” Manager-Grup de
management si marketing international
2006 Curs de formare profesionala ”Expert prevenire si combatere a
coruptiei” C.P.P.I. Busteni
2008 Curs de formare profesionala ”Inspector protectia muncii”
S.N.G.N.Romgaz S.A. Medias
2012 Curs de perfecţionare ”Sources of productivity impairment in
openhole completions” SPE Romania
2012 Curs de perfecţionare: ”Managementul programelor de succes MSP”
Europe Link LTD
2014 Curs de perfecţionare: ”Management of Risk (M_o_R) Practical
Course” Insights UK
2016 Curs de formare profesionala si pregatire teoretica in domeniul gazelor
naturale PGIU,EGIU,EGD, PGT,EGT
2016 Curs „Noul sistem legislativ al achizitiilor publice.Achizitii sectoriale”
ATC&IT SolutionsSRL Tg.Mures
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Lucrări publicate,
comunicări ştiinţifice

1. Rusu Graţian, Nistor Marian, Maria Florea ”Tehnologie pentru
eliminarea apei din sondele de gaze folosind materiale spumogene
solide”, “Progrese în activitatea de exploatare producţie pentru
hidrocarburi şi principalele probleme ale etapei actuale de modernizare şi
dezvoltare tehnologică în domeniul forajului şi extracţiei gazului natural”,
Sesiune de comunicări ştiinţifice,vol.1,Mediaş, 3-4 dec. 1996
2. Rusu Graţian, Ştefănescu Emilia, Abramiuc Marinela, Roşu
Dumitru ”Depozitul de deşeuri specifice rezultate din activitatea de
extracţie a gazelor naturale: Ogra, Judeţul Mureş”, Al III-lea
Simpozion ”Protecţia mediului – abordări teoretice şi practice”
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, 25-26 mai 2006
3. Rusu Graţian, Grebla Sorin ”Staţii de uscare cu TEG”, Revista naţională
de gaze naturale nr.1, an VIII, iunie 2006, ISSN 1454-2692, pag. 35-38
4. Rusu Graţian, Ştefănescu Emilia ”Aspecte de mediu, generate de
funcţionarea staţiilor de uscare a gazelor naturale”, Revista naţionale de
gaze naturale nr.1, an IX, aprilie 2007, ISSN 1454-2692, pag. 86-90
5. Rusu Graţian, Bota Gabriel ”Developing the UGS Târgu Mureş – History
and Future” ATW SPE Vanderground Gas Storage: Today&Tommorow
28-31 may 2007, Krakow, Poland

Invenţii şi inovaţii

Rusu Graţian, Vescan Mircea, Pavloschi Neculai, Mureşan Teodor, Totan
Cornel, Edler Mihai brevet de invenţie ”Procedeu şi instalaţie de spargere a
spumei prezente în separatoarele de lichide din gaze”

Titluri ştiinţifice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permise(e) de conducere

Doctor în domeniu mine, petrol şi gaze
Operare calculator: Microsoft Office, Internet, precum şi a altor programe cu
preponderenţă a celor specifice domeniului de activitate
Categoria B
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