
 Robert Stelian Chircǎ 

 
Rezumat Profesional 
 

Manager cu o experiență de peste 20 ani în domeniul extracției țițeiului şi a gazelor 
naturale. O persoană cu abilitǎți excelente de comunicare, pozitivǎ și optimistǎ, cu o 
prezență puternică. Studii tehnice şi economice în domeniul petrolului, cu o activitate 
vastǎ în cadrul operațiunilor petroliere şi management al proiectelor, cu gândire 
antreprenorială și orientare spre rezultate. Bun vorbitor al limbii engleze, cu abilităţi 
deosebite  în rezolvarea  problemelor complexe și în luarea deciziilor în cadrul activităților 
de extracție țiței şi gaze naturale. 
 

 

Experiențǎ Profesionalǎ 

 

Director Divizie Explorare & Producție, S.N.G.N. Romgaz, România,  
Octombrie 2022 - Prezent 
 

Director Unitate Afaceri,  J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL,   

Iunie 2021 – Septembrie 2022 

 Responsabil pentru Contractul General de Servicii de Suprafață OMV Petrom (350 

Mio. Euro), conducerea unei mari echipe(1.900 angajaţi) de operațiuni sonde şi 

facilităţi de producţie (peste 5300), întreținere și stingere a incendiilor, responsabil 

de gestionarea integrității tehnice și implementarea celor mai bune practici din 

industrie în operațiunile de extracţie a ţiţeiului şi a gazelor naturale. 

 Responsabil de implementarea tuturor proiectelor tehnice şi de coordonarea 

echipelor de proiect din cadrul companiei. Implementează și aprobă guvernanța 

corporativă și procedurile, precum și menținerea celor mai bune practici, politici și 

proceduri pentru întreținere și operațiunile câmpurilor petroliere si gazeifere. 

 Responsabil pentru conformitatea generală cu reglementările legale, politicile 

HSSE și liniile directoare și standarde corporative. 



Director general adjunct, Investiții, S.N.G.N. Romgaz, România 

Ianuarie 2020 – Februarie 2021 

 Coordonator al echipelor de investiții, achiziții, foraj, suprafață și reglementare  din 

cadrul Companiei. 

 Responsabil pentru structura sursei de finanțare (internă / internațională) și pentru 

conformitatea generală cu reglementările legale, politicile HSSE și liniile directoare 

și standarde corporative. 

 Responsabil de implementarea proiectelor de investitii la nivel de Companie, cu 

peste 200 Mio. Euro valoarea anuală: foraj de sonde noi, reparații și intervenții 

sonde, Centrală CCTG Iernut (430 MWh) (Contract EPC), Stații de uscare a 

gazelor naturale (Contract EPC), achiziționare de echipamente (tubing flexibil, WO 

Rigs, camioane, compresoare etc...), modernizarea facilităților de operare 

existente, parteneriate/asocieri infrastructură IT. 

 Responsabil de respectarea generală a reglementărilor legale, a politicilor de 

sigurantațǎ şi a orientărilor şi standardelor corporative. 

Director Tehnic  / Director Operațiuni,  Mazarine Energy, România 

Iulie 2019 -  Decembrie 2019 

 Responsabil pentru siguranţa şi eficienţa desfăşurării tuturor operaţiunilor şi 

proiectelor referitoare la exploatarea petrolului şi gazelor naturale, în conformitate 

cu reglementările existente şi cadrul legal. 

 Coordonator al echipelor de foraj, inginerie petrolierǎ, inginerie de suprafațǎ şi 

reparații capitale la sonde. 

 Gestionează resursele tehnice în buget și în programul de proiect 

 Coordonator al  unei echipe de operațiuni cu peste 250 de angajați, care operează  

peste 500 de sonde de petrol si gaze cu reţeaua corespunzătoare, precum şi 

infrastructura de prelucrare a ţiţeiului si a gazelor naturale. 

 Responsabil pentru administrarea integrităţii tehnice şi implementarea celor mai 

bune practici în domeniu pentru operaţiunile de producţie şi facilităţile de 

întreţinere. 

 Responsabil de respectarea generală a reglementărilor legale, a politicilor de 
sigurantațǎ şi a orientărilor şi standardelor corporative. 

 

 
 
 
 
 



Director Operațiuni,  Zona de Producție, Asset 7 Muntenia Est, Explorare & Producţie, 
Ploiești, OMV Petrom 
Iulie  2017 - Noiembrie 2018 
 

 Responsabil pentru siguranţa şi eficienţa desfăşurării tuturor operaţiunilor 

referitoare la exploatarea petrolului si gazelor naturale, în conformitate cu 

reglementările existente şi cadrul legal. 

 Coordonator al unei echipe de operațiuni cu peste 600 de angajaţi, care operează 

peste 500 de sonde de petrol şi gaze cu reţeaua corespunzătoare, precum şi 

infrastructura de prelucrare a ţiţeiului şi a gazelor naturale. 

 Responsabil pentru administrarea integrităţii tehnice şi implementarea celor mai 

bune practici în domeniu pentru operaţiunile de producţie şi facilităţile de 

întreţinere. 

 Responsabil de respectarea generală a reglementărilor legale, a politicilor de 

siguranțǎ şi a orientărilor şi standardelor corporative. 

 

Consilier Tehnic (Senior) – OMV Petrom, Departamentul Operațiuni, Explorare & 
Producţie, București HQ, 
Aprilie 2014 - Iunie 2017 
 

 Conducǎtor al echipei tehnice din cadrul proiectelor de optimizare activități şi 

reducere costuri SCOPE ( Step Change in Operations and Production Efficiecy) & 

Operation Academy; 

 Responsabil pentru implementarea proiectului de Optimizare a Portofoliului de 
Zǎcǎminte, respectiv transferul  activității către o terță parte; 

 Conducǎtor de proiect în cadrul activitǎților de creştere a producției şi reducere a 

costurilor în cadrul zǎcǎmintelor de gaze (Bulbuceni Task Force); 

 Oferă suport şi face recomandări în ceea ce priveşte aspectele legate de 

operațiuni  Directorului Operațiuni Zone de Producție Interne.  

 
Manager de Proiect (Senior) – OMV Petrom, Divizia Workover, Explorare & Producţie, 
București HQ, 
Octombrie  2012  - Aprilie 2014 
 

 Conducǎtor de proiect al Proiectului Rig Trainig Austria - deschiderea unei noi 

afaceri în domeniul reparațiilor capitale la sonde în cadrul OMV Austria.  

 Conducǎtor de proiect al Proiectului de Infrastructură Modernizarea rampelor de 

recondiționare a material tubular (ţevi extracţie şi prăjini de pompare) în cadrul 

OMV Petrom. 

 
 



 
 
Inginer Expert Material Tubular - OMV Petrom, Divizia Workover, Explorare & 
Producţie, București HQ, 
August 2010 - Octombrie 2012 

 

 Coordonarea activității în cadrul rampelor de material tubular.  

 Responsabil de externalizarea activității de recondiționare şi transport material 
tubular (Conducǎtor de Proiect).  
 

 
Inginer Expert Artificial Lift - OMV Petrom, Tehnologii de Producție, Explorare & 
Producţie, Ploiești HQ, 
Noiembrie 2007 - August 2010 
 

 Responsabil pentru implementarea tehnologiilor de extracție a țițeiului şi prin 
Pompaj de Adȃncime şi Gaz Lift. 

 Susţine, prin utilizarea cunoştințelor inginereşti, activitatea de întreţinere a 
echipamentului de adȃncime.  

 Trainer pentru Programul  Production Technology Training. 
 

 
Adjunct Șef Secţie -  Petrom SA , Schela Ţicleni, Judeţul Gorj 
Noiembrie  2002 - Noiembrie 2007 

 
 Responsabil cu efectuarea în siguranţă a operaţiunilor zilnice, realizarea 

volumelor de producţie planificate la costuri de producţie optimizate şi cu 
integritatea tehnică a instalaţiilor în Secţia de producţie.  

 Responsabil cu livrarea ţiţeiului conform atribuțiilor şi raportarea exactă a 
producţiei.  

 Administratorul producţiei zilnice de ţiţei şi gaze şi a stocurilor de ţiţei. 
 
 

Inginer Stagiar  - Petrom SA,  Schela Ţicleni, Judeţul Gorj 
September 2001 - November 2002 
 
Educație  

 
Universitatea de Petrol şi Gaze 
Cursuri Postuniversitare Managementul Petrolului - 2003 
 
Universitatea de Petrol şi Gaze 
Studii Aprofundate  - Forajul Sondelor Dirijate - 2002 
 
Universitatea de Petrol şi Gaze 
Facultatea de Forajul Sondelor şi Exploatarea Zǎcămintelor de Hidrocarburi - 2001 


