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COMUNICAT DE PRESĂ  
 
 
 
Vizita de lucru a reprezentantului Givot Olam Oil Ltd. cu privire la stadiul 
lucrarilor de modernizare a instalatiei de foraj contractata  
 

 

 

Dafora SA anunta vizita de lucru efectuata de reprezentantul companiei israeliene 
Givot Olam Oil Ltd., ca parte a planului de extindere a activitatii de foraj pe plan 

international. Aceasta expansiune include un contract nou in Israel (deja semnat 

de ambele parti) in baza caruia Dafora va executa lucrari de foraj pe o perioada 
de 18 luni, cu posibilitate de prelungire pe 2 ani.  

 

Compania Dafora a organizat o vizita la baza de reparatii din Apahida, in 
apropiere de Cluj-Napoca, locatie in care una dintre instalatii este in proces de 

modernizare in vederea pregatirii pentru faza de receptie, conform contractului. 

 

Dl. Peter Dwyer, Director Foraj & Operatiuni in cadrul companiei israeliene, si-a 
exprimat marea apreciere fata de personalul Dafora implicat in pregatirea primei 

instalatii, subliniind faptul ca societatea pe care o reprezinta apreciaza in mod 
deosebit relatia constructiva si de succes dintre cele doua companii.  
Dl. Dwyer a avut ocazia de a se intalni cu personalul Dafora pentru a vedea la 

fata locului stadiul lucrarilor si a incurajat echipa sa continue eforturile pentru 
finalizarea procesului de modernizare a unei instalatii performante in vederea 

demararii lucrarilor.  

 
Dl. Gheorghe Calburean, CEO-ul companiei Dafora, si-a exprimat recunoasterea 

cu privire la “eforturile noastre de a duce la indeplinire proiectul de modernizare 

conform graficului agreat. Acest lucru duce la performanta net superioara iar 

Dafora se angajeaza ca in continuare sa isi indeplineasca toate sarcinile pentru ca 
punctul central de referinta al activitatii sa ramana clientii nostri, ceea ce 
subliniaza angajamentul companiei fata de o dezvoltare continua a afacerii”. 
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