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20.09.2019 - prezent
Director General Adjunct Exploatare - Explorare
Asigură conducerea curentă a unităţilor organizatorice din subordine
Reprezintă SNGN ROMGAZ SA în raporturile cu alte persoane juridice și fizice, în limitele și
condiţiile împuternicirilor de reprezentare acordate de către Directorul General
Participă la dezvoltarea strategiei companiei și coordonează echipa în implementarea acesteia
și obiectivelor companiei, pentru a susține atingerea obiectivelor acesteia, în domeniile aflate
în coordonare
Stabileşte obiectivele specifice unităţilor organizatorice din subordine, astfel încât acestea sa
fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii S.N.G.N. Romgaz S.A. și
obiectivelor de ansamblu ale organizației
Supraveghează realizarea obiectivelor specifice, analizând activităţile ce se desfăşoară în
cadrul unităţilor organizatorice din subordine (evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele,
le compara cu obiectivele, identifica abaterile, aplica măsuri corective)
SNGN ROMGAZ SA, Cod. 551130, P-ta Constantin Motaş, Nr 4, Mediaş, Jud. Sibiu.
Activitate productivă, sector extracție
01.03.2019 - 19.09.2019
Director Sucursala Mediaș
Coordonarea și urmărirea realizării programului de producție gaze aprobat
Aprobarea operațiunilor materiale necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate a
sucursalei
Aprobarea documentelor necesare și utile pentru derularea procedurilor de achiziții, bunuri și
servicii în conformitatea cu reglementările legale aplicabile, procedurile de lucru aplicabile și
programele aprobate de conducerea societății
Aprobarea documentațiilor pentru lucrări de investiții și reparații în conformitate cu prevederile
reglementărilor interne
Coordonarea şi urmărirea activității personalului din subordine
Coordonarea elaborării proiectului bugetului de venituri și cheltuieli a sucursalei
Urmărirea realizării indicatorilor stabiliți prin bugetul de venituri și cheltuieli și analizarea
permanentă a situației economico - financiare a sucursalei
Coordonarea activității de fundamentare a necesarului de personal și a fondului de salarii
aferent sucursalei
Aprobarea obiectivelor specifice aferente unităților organizatorice aflate în subordine și
monitorizarea realizării acestora
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Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate
Perioada
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Aprobarea registrului riscurilor aferent unităților organizatorice din subordine, monitorizarea și
aprobarea raportărilor de progres privind gestionarea riscurilor
Aprobarea listelor cu personalul verificat și avizat pentru lucrul cu informațiile clasificate secret
de serviciu
SNGN ROMGAZ SA Mediaş / Sucursala Mediaş
Mediaş, Str. Gării, Nr. 5, Cod 551010, Jud. Sibiu
Activitate productivă, sector extracție
01.04.2013 - 28.02.2019
Inginer Șef Exploatare
Coordonarea proiectelor de reabilitare a zăcămintelor mature de gaze naturale
Coordonarea activităţii de elaborare a studiilor de evaluare a resurselor geologice şi a
performanțelor în exploatare, a zăcămintelor de gaze naturale;
Coordonarea valorificării informaţiilor geologice furnizate de sondele de cercetare din punct de
vedere geologic şi productiv;
Coordonarea şi monitorizarea elaborării programelor de cercetare geologică, intervenţii şi
reechipare sonde;
Coordonarea activităţii de reactivare a sondelor de exploatare prin lucrări de reparaţii capitale,
intervenţii şi operații speciale;
Coordonarea şi monitorizarea elaborării şi realizării programelor de cercetare hidrodinamică a
sondelor de gaze;
Derularea operaţiunilor petroliere în vederea creșterii factorului de recuperare a resursei din
zăcămintele de gaze naturale;
Membru al Consiliului Tehnico-Economic;
SNGN ROMGAZ SA Mediaş / Sucursala Mediaş
Mediaş, Str. Gării, Nr. 5, Cod 551010, Jud. Sibiu
Activitate productivă, sector extracție
01.12.2006 - 31.03.2013
Șef Serviciu - Serviciul Tehnologii de Extracție și Inginerie de Zăcământ
Coordonarea activităţilor de evaluare a resurselor geologice, a performanțelor în exploatare a
zăcămintelor de gaze naturale şi a activităţii de cercetare hidrodinamică a sondelor de gaze
naturale
Coordonarea activităţii de implementare şi monitorizare a tehnologiilor de extracție
Elaborarea programului anual de exploatare petrolieră
Membru al Consiliului Tehnico-Economic
SNGN ROMGAZ SA Mediaş/ Sucursala Mediaş
Mediaş, Str. Gării, Nr. 5, Cod 551010, Jud. Sibiu
Activitate productivă, sector extracție
01.09.2001 - 30.11.2006
Inginer
Urmărirea şi evaluarea comportării în exploatare a zăcămintelor de gaze naturale din cadrul
Secțiilor de Producţie Gaze Naturale Delenii şi Filitelnic
Participarea la stabilirea regimurilor tehnologice de funcţionare a sondelor
Elaborarea programelor de cercetarea hidrodinamică a sondelor
Interpretarea rezultatelor cercetărilor hidrodinamice
Elaborarea şi monitorizarea programelor de operații speciale în sonde
Participarea la implementarea şi monitorizarea tehnologiilor de extracție
SNGN ROMGAZ SA Mediaş/ Sucursala Mediaş,
Mediaş, Str. Gării, Nr. 5, Cod 551010, Jud. Sibiu
Activitate productivă, sector extracție
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01.08.1998 - 31.08.2001
Inginer
Urmărirea şi evaluarea comportării în exploatare a zăcămintelor de gaze naturale din cadrul
Secțiilor de Producţie Gaze Naturale Delenii şi Filitelnic.
Participarea la stabilirea regimurilor tehnologice de funcţionare a sondelor.
Elaborarea programelor de cercetarea hidrodinamică a sondelor.
Interpretarea rezultatelor cercetărilor hidrodinamice.
Elaborarea şi monitorizarea programelor de operații speciale în sonde.
SC EXPROGAZ SA - Sucursala Mediaș, Mediaş, Str. Unirii, Nr. 4, Cod 551025, Jud. Sibiu
Activitate productivă, sector extracție
01.07.1994 - 31.07.1998
Inginer
Urmărirea şi evaluarea comportării în exploatare a zăcămintelor de gaze naturale din cadrul
Secțiilor de Producţie Gaze Naturale Delenii şi Filitelnic
Participarea la stabilirea regimurilor tehnologice de funcţionare a sondelor Elaborarea
programelor de cercetarea hidrodinamică a sondelor. Interpretarea rezultatelor cercetărilor
hidrodinamice Elaborarea şi monitorizarea programelor de operații speciale în sonde
Schela de Producție Gaze Naturale Mediaș
Mediaş, Str. Unirii, Nr. 4, Cod 551025, Jud. Sibiu
Activitate productivă, sector extracție
30.04.1992 - 30.06.1994
Inginer
Elaborarea şi monitorizarea programelor de măsurători speciale în sonde
Interpretarea rezultatelor operațiilor de măsurători speciale în sonde
Urmărirea volumelor înmagazinate şi extrase din depozitele subterane de gaze naturale
Urmărirea evoluției parametrilor dinamici şi statici în timpul ciclurilor de înmagazinare - extracție
gaze
Schela de Producţie Gaze Naturale Ploiești
Activitate productivă, sector extracție

Tipul activității sau sectorul de activitate

12.09.1990 - 01.05.1992
Inginer
Urmărirea evoluției zilnice a presiunilor din sistemul de colectare şi a producţiei de gaze şi
raportarea acestora la dispeceratul de producţie
Participarea la efectuarea măsurătorilor, operațiilor speciale şi intervențiilor în sonde
Schela de Producţie Gaze Naturale Mediaş,
Mediaş, Str. Unirii, Nr. 4, Cod 551025, Jud. Sibiu
Activitate productivă, sector extracție

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

16.08.1990 - 11.09.1990
Inginer
Perioada de stagiatură
Schela de Foraj Târgu Mureș
Sector foraj

Numele şi adresa angajatorului
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Educație și formare
Perioada
Calificare/ Diplomă obținută
Disciplinele principale studiate/
Competențe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituției de învățământ/
Furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
Internaţională
Perioada
Calificare/ Diplomă obținută
Disciplinele principale studiate/
Competențe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituției de învățământ/
Furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
Internaţională

Alte specializări, calificări,
atestări cu relevanță în domeniul
petrolului
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2006 - 2012
Doctor în Științe Inginerești, domeniul Mine, Petrol şi Gaze
Diploma de Doctor, Seria H Nr 0021882
Proiectarea exploatării zăcămintelor de hidrocarburi, Investigații geofizice şi hidrodinamice,
Termotehnică, Managementul proiectelor de exploatare, Colectarea şi prelucrarea datelor
Universitatea de Petrol şi Gaze - Ploiești
Studii postuniversitare, Doctorat

1985 - 1990
Specializarea Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze
Diplomă de Inginer, Seria I, Nr.12961
Forajul sondelor, Extracţia petrolului şi gazelor naturale, Hidraulică subterană, Cercetarea
sondelor, Proiectarea exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze, Simularea exploatării
zăcămintelor de petrol şi gaze, Colectarea, transportul şi depozitarea petrolului şi gazelor
naturale, Mineralogie, Geofizică, Geologie, Utilaj petrolier
Institutul de Petrol şi Gaze Ploiești
Facultatea de Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze
Studii superioare
Inginer

2015
▪ Certificat de Atestare nr. 1585/18.02.2015, acordat de Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale, pentru calitatea de expert cu competenţă tehnică şi profesională în:
- elaborarea documentațiilor geologice, tehnice și tehnico-economice pentru operațiuni
petroliere
- conducerea/coordonarea activităților legate de cercetarea geologică a resurselor minerale
în domeniul petrolier
- operațiuni petroliere privind supervizarea lucrărilor cu grad ridicat de risc în domeniul
petrolier
2014
▪ Certificat "AP12-Atribuirea contractelor de achiziții publice. Bază legală pentru satisfacerea
necesităților autorităților contractate”, București, România, acordat de Formenerg
2012
▪ Certificate of Attendance "Conducerea exploatării zăcămintelor de gaze utilizând tehnici şi
tehnologii perfecționate", acordat de SPE International
▪ Certificate of Attendance "Sources of Productivity Impairment in Openhole Completion
Training Course", acordat de SPE International
▪ Petrel certificate in Reservoir Engineering, acordat de Schlumberger
▪ Certificate in Eclipse Reservoir Simulation, acordat de Schlumberger
2011
▪ Certificat of Attendance "Organizational Behavior and Leadership for companies in the Gas
Industry Sector Course", Nisa, Franţa, acordat de Eulink, membru al London Chamber of
Comerce and Industry
▪ Certificat of Attendance "What’s New in Unconventional Gas Reservoir", acordat de SPE
International

2008
▪ Certificat of Attendance "Karrass Effective Negotiating Seminar", Los Angeles, SUA, acordat
de Pan-European Conferences Ltd şi Karrass

Aptitudine și competențe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Română
Engleză, Franceză
Înțelegere
Ascultare
B2

Franceză
Engleză

B2

Utilizator
independe
nt
Utilizator
independe
nt

Citire
B2

B2

Utilizator
independe
nt
Utilizator
independe
nt

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversație
Utilizator
Utilizator
B2 independe B2 independe
nt
nt
Utilizator
Utilizator
B2 independe B2 independe
nt
nt

Scriere

B2

B2

Utilizator
independe
nt
Utilizator
independe
nt

(*) Nivelul Cadrului European de Referință Pentru Limbi Străine
Competențe și abilități sociale
Competențe şi aptitudini organizatorice

Competențe şi aptitudini tehnice

▪ Competențe de comunicare - dovedite prin prezentarea unor lucrări ştiinţifice la Seminarii/
Conferințe Naţionale / Internaţionale, ca autor sau coautor;
▪ Experiența profesională câștigată în activitatea desfăşurate de-a lungul carierei şi competenţa
organizatorică au condus la ocuparea unor funcții de conducere;
Redactor coordonator al Revistei Naţionale de Gaze Naturale;
▪ Expert în operaţiuni petroliere, atestat emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;

Competențe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

▪ SO Windows, Office-Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Adobe Acrobat, Oil Field Manager;
PipeSim;

Competențe şi aptitudini artistice

▪ Publicarea a două volume de poezie:
- "Parfumul neliniștilor" - Editura Global Media, Sibiu, 2001
- "Colecția de erori" - Editura Fundației Alfa, Cluj - Napoca, 2003
▪ Publicarea unor poeme şi eseuri în reviste literare din Romania - Euphorion, Discobolul,
Caietele de la Mediaş

Permis de conducere

B

Informații suplimentare

▪ 2006 - 2019 cadru didactic asociat la Universitatea Lucian Blaga din SIBIU, Facultatea de
Inginerie, titular de curs şi lucrări de laborator – disciplina Mineralogie
▪ Din 2006, membru al Societății internaţionale a inginerilor de petrol, SPE

Lucrări publicate/ prezentate

▪ Autor si coautor a peste 30 articole publicate sau prezentate la manifestări naţionale si
internaţionale
▪ Premiul I la Forumul Regional al Energiei, Costinești, 2016, cu lucrarea: ,,Incertitudini în
evaluarea resurselor și rezervelor de gaze; impact și risc economic”, prim autor
▪ Premiul II la Forumul Regional al Energiei, București, 2014, cu lucrarea: ,,Concepte de
optimizare a zăcămintelor depletate de gaze naturale”, prim autor
▪ Premiul III la Forumul Regional al Energiei, Neptun, 2012, cu lucrarea: "Managementul
zăcămintelor de gaze naturale mature-o abordare curentă", prim autor
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