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2017 - prezent

Şef de sonda
Compania Foraj Sonde Craiova Str. Fraţii Buzeşti Nr. 4A, jud. Dolj
Urmărirea şi conducerea operaţiunilor de foraj în conformitate cu Proiectul de foraj, urmărirea şi
controlul respectării regulilor de protecţia muncii si protejarea mediului, întocmirea si arhivarea
actelor de recepţie şi expediţie a materialelor, sculelor şi dispozitivelor necesare construcţiei sondei,
verificarea si completarea nivelului de cunoştinţe al angajaţilor .

Mai 2014 - Noembrie 2014

Director de Proiect
Compania Foraj Sonde Videle S.A. Str. Petrolului Nr.6 jud . Teleorman
Întocmirea ofertelor tehnice in vederea licitaţiilor pentru contracarea lucrărilor de foraj, rezolvarea
clarificărilor la Oferta tehnică, stabilirea subcontractorilor cu încadrarea în buget, luarea la cunoştinţă
a prevederilor Proiectului de foraj, verificarea instalaţiei de foraj şi a anexelor pentru audit.

Mai 2010 - Mai 2014

Rig Manager
Compania Tacrom Drilling s.r.l. Ploieşti Bd. Republicii Nr. 313A cod postal 100072 jud. Prahova
Coordonarea lucrarilor de foraj şi completare a sondei, coordonarea activităţii şi implementării
normelor de Securitatea Muncii, implementarea şi verificarea însuşirii, normelor de prevenirea
erupţiilorşsi controlul sondei, aprovizionarea sondei cu materiale, combustibili şi componente
critice,coordonarea activităţilor
de mentenanţa, coordonarea activităţilor de Demontaj, Transport Montaj, training specific noilor
angajaţi.
Am sapat prima sonda orizontală de mică adâncime din Europa ( TVD=198m, MD=620m).
M-am specializat in forajul sondelor orizontale de mică adâncime prin executarea a peste 30 de
sonde de tip ERD.

2008 - 2010

Inginer de fluide de foraj
Compania AVA Eastern Europe s.r.l. Bucuresti
Responsabil pentru formarea fluidului de foraj şi menţinerea calităţilor reologice şi chimice ale
fluidului de foraj conform proiectului.
Responsabil cu evacuarea produşilor reziduali şi protejarea mediului. Am cooperat cu supervizorii
OMV pentru modificarea caracteristicilor fluidului de foraj conform condiţiilor litostratigrafice
concrete sau reconsiderarea regimuliui hidrauluic.

2007 - 2008

Şef de Şantier,
Compania Foraj Sonde S.A. Ploiesti,
Responsabil pentru realizarea forajului sondelor de petrol, gaze sau ape reziduale. Responsabil
pentru activităţi de protecţia muncii, prevenirea erupţiilor, activităţi de mentenanţă, de Demontaj
Transport Montaj, instruire a noilor angajaţi. Am colaborat cu supervizorii OMV pentru modificarea
regimului de foraj funcţie de condiţiile concrete.

1993 - 2007

Electronist
ELSA s.r.l. Ploieşti , Companie de servicii in electronica.
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1987 - 1992

.

Şef Formaţie de Foraj
Schela de Foraj Medias (Dafora)
Coordonarea activităţilor zilnice la forajul sondelor de gaz metan, asigurând folosirea unor regimuri
mecanice şi hidraulice optime corespunzator adâncimilor sondelor ( 600m – 3200m ) cât şi condiţiilor
litologice. Menţinerea unei supravegheri continue a indicatorilor minori şi majori de manifestare a
sondei. Rezolvarea problemelor induse de viiturile de Dioxid de Carbon. Conducerea operaţiilor
de carotaj mecanic.

1984 - 1986

Şef Formaţie de Foraj
Schela de Foraj Tg. Carbuneşti jud. Gorj
Conducerea unei echipe operative de foraj de 30 de membrii. Conducerea procesului de construcţie
a sondelor conform proiectului, conducerea procesului de foraj, tubaj şi etanşare a sondei, montarea
şi verificarea instalaţiei de prevenire, coordonarea operaţiunilor de Demontaj, Transport, Montaj.
Instruirea periodică a personalului cu privire la cunoştintele necesare realizării sondelor, prevenirea şi
combaterea manifestărilor eruptive cât şi prelucrarea normelor de protectţa muncii specifice fiecărei
operaţiuni desfăşurate la sondă.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă

Competenţe Digitale: Microsoft Office, Math Cad 14.
Alte Abilităţi: Electronică, Permis de conducere B

Româna

Limba Franceză

ΙNΤELEGERE

C1

VORBIRE

C1

25 Nembrie 2019

C1

SCRIERE

C1

Buna
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