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Oamenii și  cerințele lor personale de dezvoltare sunt un factor decisiv 
pentru succesul companiei Petrom. Scopul OMV Petrom  este de a atinge 
cel mai înalt  nivel de pregătire atât în  domeniul tehnic cât și în  cel ce 
ține de conducere.

OBIECTIVUL PETROM  este ,, de apromova un  management profesionist, 
dar și un spirit întreprinzător.
Strategia  companiei își propune ca fiecare loc de muncă să fie o 
provocare, iar acest lucru necesită un studiu constant din partea fiecarui 
angajat,,
Pentru  o dezvoltare eficace a carierei conform  cerințelor companiei,  
OMV  PETROM , combină procesul de  rotație internă a locurilor de 
muncă la nivel  de grup cu cele mai bune programe de pregătire de pe 
piața locală și globală.

CARIERĂ & EVOLUȚIE   PROFESIONALĂ



OBIECTIVELE CURSULUI

Perfecţionarea personalului din domeniul

workover în scopul creşterii calităţii serviciilor

prestate, competitivităţii profesionale şi

îmbunătăţirea activităţilor specifice prin

îmbunătăţirea cunoştintelor teoretice în

domeniul echipării sondelor şi pentru a obţine

competenţe de baza legate de teorie, practică şi

echipament



CUI SE ADRESEAZĂ CURSUL
Cursul se adresează personalului cu specializarea : 

Sondori, 

Sondori la intervenţii la sonde, 

Şefi formaţii intervenţii la sonde. 

Şef formaţie industrie petrolieră/petrochimică 



Ocupaţia ,,Şef formaţie industrie 
petrolieră/petrochimică ,,

 Cuprinde activităţi specifice de operare cu echipamente de intervenţii, reparaţii

capitale, probe producţie, închideri şi abandonãri la sondele de ţiţei şi gaze,

tratării ţiţeiului şi gazelor naturale, depozitare , tratare, prelucrare primara

titei si gaze, instalaţii de automatizare, aparate de măsură şi control.

 Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe, referitoarea la planificarea,

organizarea locului de muncă, coordonarea şi conducerea directă a echipelor

de muncitori în domeniul petrolier .



 Desfãşurarea activitãţi presupune realizarea

operaţiilor de intervenţii, reparaţii capitale, probe

producţie şi urmãrirea parametrilor de funcţionare pânã

la predarea sondelor în producţie, operaţii în instalaţii de

separare, tratare şi depozitare a ţiţeiului si gazelor

naturale, operaţii in instalaţii de prelucrare primară a

ţiţeiului şi gazelor.

 În cadrul activitãţii se executã aprovizionãri de

materiale şi scule, precum şi întreţineri ale

utilajelor,echipamentelor şi sculelor din dotare.



 Este necesar ca operaţiile care se execută să fie organizate astfel încât

să se evalueze corect situaţiile de risc de accidente pentru evitarea

accidentelor de muncă.

 Activitatea se desfăşoară în sectoare de producţie, în spaţii libere, în

spaţii special amenajate şi dotate, concepute astfel încât să se evite

situaţiile de risc şi dotate cu echipamente specifice

 Activitatea presupune relaţii de colaborare şi subordonare.

Competenţele fundamentale, comune pentru toate sectoarele de

activitate, de a lucra în echipă, şi de a comunica interactiv atât cu colegii

de echipă cât şi cu personalul de conducere, ajută la desfăşurarea optimă

a activităţiilor



 DE ACEEA: Insuşirea competenţelor generale, specifice
ocupaţiilor din domeniu, au ca rezultat aplicarea eficientă şi
responsabilă a normelor de securitate şi sănătate în muncă şi
protecţia mediului, pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de
securitate maximă, precum şi realizarea la termen a operaţiilor
planificate în vederea reducerii timpului de oprire a instalaţiilor.





Titluri şi categorii de unităţi de competenţă

 Unităţi de competenţă cheie

 Unitatea 1: Comunicare în limba oficială;

 Unitatea 2: Comunicare în limbi străine;

 Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie;

 Unitatea 4: Competenţe informatice;

 Unitatea 5: Competenţa de a învăţa;

 Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice;

 Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale; 

 Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală. 



Unităţi de competenţă specializate
 Unitatea 1: Echiparea  sondelor  de ţiţei şi gaze;

 Unitatea 2: Punerea în producţie a sondelor;

 Unitatea 3: Executarea lucrărilor de  intervenţii la sonde;

 Unitatea 4: Executarea lucrărilor de  reparaţii  capitale la sonde;

 Unitatea 5: Abandonarea sondelor;

 Unitatea 6: Efectuarea operaţiilor de mişcare, transport, tratare   ţiţei şi 
gaze (MTTTG);

 Unitatea 7: Operarea în instalaţii  de prelucrare a ţiţeiului şi gazelor;

 Unitatea 8.Exploatarea  şi întreţinerea utilajelor echipamentelor şi 

aparatelor  din domeniul  de activitate.



STRUCTURA CURSULUI

 PLANUL DE PREGĂTIRE. Orele pe discipline/module, pregatire teoretică se
vor efectua in paralel in perioada de derulare a cursurilor teoretice şi
laborator, programul zilnic va fi de 8 ore pe zi, pe durata a 9
săptămani.Pregătirea practică se va desfăşura în stagiu comasat la agentul
economic.

 FORMELE DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI DE FORMARE

 CURS, LABORATOR , STAGIU DE INSTRUIRE  PRACTICĂ 



Nr. 

mod

Denumire modul Profesor

1 Matematica aplicată Dumitru Cristian

2 Fizică aplicată Elena Ciobanu

3 Utilizarea elementelor de electronică şi 

automatizări;

Buciu Ovidia

Bacria Olga

4 Utilizarea tehnicii de calcul; Belu Mihaela

Matei Alina

5 Legislaţia şi protecţia muncii. Norme 

de prevenirea si stingerea incendiilor

Popescu Dorel

6 Prevenirea poluării mediului Stefan Mihaela

Lipă Valentina

7 Exploatarea  şi întreţinerea utilajelor 

echipamentelor şi aparatelor  din 

domeniul  de activitate

Ionica Maria



8 Geologia petrolului  si rezervoare Ungureanu Marilena

9 Construcţia sondelor Ionica Maria

Marin Horia

10 Perforarea si punerea în producţie a 
sondelor 

Punerea in productie a sondelor

Marin Horia

11 Echiparea sondelor de titei si gaze Ionica Maria

Marin Horia

12 Lucrari de intervenţii şi reparaţii capitale Mihalcea George

Ionică Maria

13 Operatii speciale la sonde. 

Abandonarea sondelor

Mihalcea George

Marin Horia

Ionică Maria

14 Gestionarea relaţiilor profesionale; Roaită Alice

15 Organizarea activităţii la punctul de lucru Deaconu Floarea



Forme de evaluarea

 1. Evaluare finală, pe parcurs, de impact, urmărire 
în stagiul de pregătire practică.

Ce se evaluează?

 Atingerea obiectivelor de formare specifice, teoretice 
şi practice.

 Organizarea si desfăşurarea procesului de formare

 Prestaţia formatorilor 

 Cine face evaluarea?

 Conducerea unităţii şcolare, formatorăă, 
participanţii la program, OMV Petrom SA.

 Instrumente de evaluare Chestionare, dezbateri, 
focus grup.



 Responsabili pregatire practica:
 Prof. Maria Ionica şi tutorele de practică desemnat 

de SC OMV PETROM SA

 Asigurarea, supravegherea şi îndrumărea
participanţilor la programul de formare în cazul 
activităţii practice desfăşurate la punctele de lucru. 

 Monitorizare periodica a cursantilor completarea  
/verificarea caietului de practica cu temele şi 
semnătura tutorelui de practică.

 CERTIFICARE 

Diplomă de calificare însoţită de certificat descriptiv.
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IMAGINI SERIA  I ( MARTIE- IULIE 2015)-Deschidere curs
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Perioada de pregătire teoretică și de laborator...
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Înmânarea diplomelor și certificatelor descriptive...
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A doua grupă formată a început pregătirea în 17 August 2014
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Intre timp s-a facut dotarea sălii de curs, cu sprijinul 
reprezentanţilor OMV și îmbunătăţirea   conţinutului 

suporturilor de curs.
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Inmânarea diplomelor  
pentru Seria a doua
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VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE !


