
Curriculum vitae BLAGAILA FLORIN 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BLAGAILA  FLORIN                                         

Adresă Timisoara, Timis, România 

Telefon Mobil: (40-722) 650 726 
 

  

  

E-mail    blagaila.florin @cfrcalatori.ro 
 

  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 23.03.1960 
  

Sex Masculin 
  

  

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Perioada 
 

 
 
 
 
 
                Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
 

10 noiembrie 2014 – Prezent 

Director 
- reprezinta societatea in toate relatiile cu autoritatile statului la nivelul judetean si local in  

probleme legate de activitatea de transport feroviar de calatori in zona de activitate 
 a sucursalei: 

- raspunde de organizarea si desfasurarea intregii activitati de transport feroviar de  
calatori in conditii de siguranta circulatiei si calitate stabilite prin contractul de activitate; 

- reprezinta cu puteri depline si sustine interesele societatii in fata instantelor de judecata de 
 orice grad si a tuturor autoritatilor judiciare si publice ; 
 

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „ C.F.R. Calatori „ –SA  Sucursala Regionala 
de transport Feroviar de Calatori Timisoara, Timis ,cod postal 300166 
Tel: (40-256) 491 342 – Fax: (40-372) 561 602  
Website: www.cfrcalatori.ro 
 
Institutie care asigura  traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei 
 
01 Octombrie 2012 – 10.11.2014 
 

Funcţia sau postul ocupat Director  
Activităţi şi responsabilităţi principale - reprezinta societatea in toate relatiile cu autoritatile statului la nivelul judetean si local in  

probleme legate de activitatea de transport feroviar de calatori in zona de activitate 
 a sucursalei: 

- raspunde de organizarea si desfasurarea intregii activitati de transport feroviar de  
calatori in conditii de siguranta circulatiei si calitate stabilite prin contractul de activitate; 

- reprezinta cu puteri depline si sustine interesele societatii in fata instantelor de judecata de 
 orice grad si a tuturor autoritatilor judiciare si publice ; 
 

mailto:andreea.ionescu@otpbank.ro
http://www.cfrcalatori.ro/


Numele şi adresa angajatorului Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „ C.F.R. Calatori „ -  S.A. Sucursala de 
transport Feroviar de Calatori Timisoara, Timis ,cod postal 300166 
Tel: (40-256) 491 342 – Fax: (40-372) 561 602  
Website: www.cfrcalatori.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Institutie care asigura  traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei, 

Perioada 11 august  2005 – 01Octombrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Consilier 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 

 

-participa la elaborarea de propuneri privind necesarul lucrarilor de dezvoltare in conformitate cu 
 strategia adoptata 

-participa la elaborarea prognozelor privind dezvoltarea activitatii societatii 

-analizeaza obiectivele prevazute in Contractul de activitate si propune metodele prin care acestea  

pot fi urmarite si corelate in vederea adoptarii deciziilor optime 

- avizeaza propunerile privind strategia generala si participa la elaborarea prognozelor privind 

 dezvoltarea activitatii societatii 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „ C.F.R. Calatori „ -  S.A, Bulevardul Dinicu  
Golescu, nr.38, sector 1,Bucuresti, cod postal 010873 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Institutie care asigura  traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei 

  

Perioada 21 februarie 2005 – 11 august 2005 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

- raspunde de activitatea de transport calatori vagoane de dormit, cuseta,bar, restaurant 
 si alte activitati conexe; 

- raspunde de organizarea si desfasurarea intregii activitati de transport feroviar de calatori 
 vagoane de dormit, cuseta,bar, restaurant  in conditii de siguranta circulatiei si calitate stabilite  
prin contractul de activitate; 

- reprezinta cu puteri depline si sustine interesele societatii in fata instantelor de judecata de  
orice grad si a tuturor autoritatilor judiciare si publice ; 

Numele şi adresa angajatorului 

 
S.C.CFR „ GEVARO” –SA , Bucuresti, Piata Garii de Nord nr.1 sector 1 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Institutie care asigura  traficului feroviar de călători vagoane de dormit, cuseta,bar, restaurant 

 în condiţii de siguranţă a circulaţiei 

Perioada 01 iulie  2004 – 21 februrie  2005  

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu  Control Trenuri    

Activităţi şi responsabilităţi principale - cordoneaza activitatea de verificare,indrumare si control a prestatiei efectuate de personalul de 

 tren si a personalului din statiile c.f.   avand ca obiective principale eradicarea calatoriei  

 frauduloase si deservirea corespunzatoare a publicului calator 

Numele şi adresa angajatorului      Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „ C.F.R. Calatori „ -  S.A, Bulevardul  

    Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,Bucuresti, cod postal 010873 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Institutie care asigura  traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei 

Perioada 20 februarie  2004 – 01 iulie  2004  



Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu  investitii    

Activităţi şi responsabilităţi principale - cordoneaza activitatea de cercetare stiintifica pentru modernizarea tehnica si tehnologica in  

conformitate cu strategia societatii 

- raspunde de planificarea si uitlizarea fondurilor de investitii necesare sectorului de calatori 

- elaboreaza strategia privind protectia mediului si stabileste obiectivele prioritare 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

   Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „ C.F.R. Calatori „ -  S.A, Bulevardul  

   Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,Bucuresti, cod postal 010873 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Institutie care asigura  traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei 

Perioada 01 iunie 2002 – 20 februarie  2004  

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu Vagone circulatie in trafic intern si international  

Activităţi şi responsabilităţi principale -organizeaza si conduce activitatea de vagoane din punct de vedere al sigurantei feroviare in 

 trafic intern si international 

- coordoneaza si urmareste  activitatea de intretinere, reparatii si exploatare a materialului 

 rulant inconditii de siguranta circulatiei si eficienta economica 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

    Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „ C.F.R. Calatori „ -  S.A, Bulevardul  

    Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,Bucuresti, cod postal 010873 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Institutie care asigura  traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei 

 

Perioada 01 mai 2001 – 01iunie  2002 

01 octombrie 1998 – 01 mai 1999 

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu  Siguranta  Circulatiei   

Activităţi şi responsabilităţi principale -coordoneaza si raspunde  de activitatea de siguranta circulatiei pentru intreaga activitate a  

societati in care scop controloeaza modul de aplicare si de respectare a prevederilorl 

legislatiei in vigoare, a ordinelor ,dispozitiilor,instructiilor de serviciu si a altor normative 

  ale SNTFC  

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

  Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „ C.F.R. Calatori „ -  S.A, Bulevardul 

  Dinicu  Golescu, nr.38, sector 1,Bucuresti, cod postal 010873 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Institutie care asigura  traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei 

Perioada 23 noiembrie 1999 -01 mai 2001 
15 iunie 1998 – 01 octombrie 1998 

Funcţia sau postul ocupat Revizor central siguranta circulatie si analiza in Revizoratul  

General de Siguranta Circulatiei 

Activităţi şi responsabilităţi principale -executa controlul activitatii de siguranta circulatiei,protectia muncii si apararea impotriva incendiilor  
in ransportul feroviar de calatori si de marfa 
- actioneaza pentru prevenirea cauzelor care produc perturbatii in desfasurarea transportului si 
 afecteaza siguranta circulatiei si cercetarea evenimentelor aparute in parcurs 



Numele şi adresa angajatorului 

 

 

   Societatea Nationala C.F.R.  -SA 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Institutie care asigura  traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei 

Perioada 01. octombrie 1998 – 01 mai 1999 

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu  Siguranta  Circulatiei   

Activităţi şi responsabilităţi principale -coordoneaza si raspunde  de activitatea de siguranta circulatiei pentru intreaga activitate a societati  

in care scop controloeaza modul de aplicare si de respectare a prevederilor legislatiei in vigoare, a 

ordinelor ,dispozitiilor,instructiilor de serviciu si a altor normative  ale SNTFC  CFR Calatori – SA  

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „ C.F.R. Calatori „ -  S.A, Bulevardul Dinicu  

Golescu, nr.38, sector 1,Bucuresti, cod postal 010873 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Institutie care asigura  traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei 

 

Perioada 01 septembrie 1996 – 01octombrie  1998 

Funcţia sau postul ocupat Inspector general  
 

Activităţi şi responsabilităţi principale     - urmarirea si verificare  activitatii de exploatare , intretinere a parcului de locomotive si vagoane 

    in trafic intern si international 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

Directia Generala de Control din cadrul  Ministerului Transporturilor  Bulevardul Dinicu  

Golescu, nr.38, sector 1,Bucuresti 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Institutie care asigura  traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei 

 

Perioada 01 iulie 1991 – 01 septembrie 1996 

Funcţia sau postul ocupat Sef Revizie Vagoane    

Activităţi şi responsabilităţi principale -urmareste si raspunde de activitatea tehnico- sanitara si intretinerea in exploatare a parcului de 
 vagoane de calatori si marfa  urmarind realizarea conditiilor de transport in trenurile de calatori  
in trafic intern si international 

  -  raspunde de intreaga activitate a Reviziei de vagoane din punct de vedere a sigurantei 
  circulatiei si  de prestatiile  unitatii 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

Societatea Nationala CFR, 
Revizia Vagoane Timisoara, str. Garii nr. 2 A 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Institutie care asigura  traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei 

Perioada 01 ianuarie 1991 – 01 iulie 1991 

Funcţia sau postul ocupat Sef Revizie Vagoane    



Activităţi şi responsabilităţi principale -urmareste si raspunde de activitatea tehnico- sanitara si intretinerea in exploatare a parcului de 
 vagoane de calatori si marfa  urmarind realizarea conditiilor de transport in trenurile de calatori 
 in trafic intern si international 
- raspunde de intreaga activitate a Reviziei de vagoane din punct de vedere a sigurantei 

  circulatiei si de prestatiile  unitatii 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

Societatea Nationala  C.F.R. 
Revizia Vagoane Simeria Triaj 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Institutie care asigura  traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei 

Perioada     01 ianuarie 1989   - 01 august 1990  

Funcţia sau postul ocupat    Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale    -urmareste si raspunde de prestatiile reviziei de vagoane pentru  trenurile de calatori   

  - urmareste  activitatea personalului de executie ,raspunde de  protectie a muncii si  gestioneaza  

   parcul de vagoane de calatori  

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

   Societatea Nationala C.F.R. 

   Revizia Vagoane Timisoara, str. Garii nr. 2 A 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Institutie care asigura  traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei 

Perioada    26 septembrie 1985   - 01 ianuarie 1989  

Funcţia sau postul ocupat    Inginer  

Activităţi şi responsabilităţi principale   - urmareste  activitatea personalului de executie ,raspunde de  protectie a muncii  

  - verifica si urmareste procesul tehnologic de fabricatie a pieselor de schimb pentru materialul  

      rulant    de cale ferata 

-  raspunde de reparatiile la vagoanele de calatori si marfa si de exploatarea materialului rulant 

-  am ocupat in perioada de stagiatura toate functiile de la sef echipa pana la inginer sef 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

Intreprinderea Mecanica Material Rulant Simeria, str. Soseaua Nationala nr.138  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fabricarea si reconditionarea pieselor de schimb pentru materialul rulant de cale ferata 

Studii  

Perioada septembrie 1980 – iulie 1985  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Institutul Politehnic Traian Vuia Timisoara, Facultatea de Mecanica , sectia Material Rulant  

de Cale Ferata 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tractiunea trenurilor, Locomotive electrice, Dinamica vehiculelor de cale ferata,Motoare termice  

pentru tractiunea feroviara,Frane automate,Structuri portante ale vehiculelor de cale ferata,  

Vehicule neconventionale, Metrou, Tramvai, vehicole pe perna de aer, curs pedagogie 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 
Profil: Mecanic 
Specializare: Material Rulant de cale ferata 



Perioada  Septembrie 1974 -  iulie 1979 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul Mecanic Material Rulant Simeria 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limbi străine cunoscute  Rusa Franceză 

Înţelegere bine  bine 

Vorbire bine bine 

Scriere bine bine 
 

 - curs  perfectionare Managemet 

- curs de formare pentru  inalti functionari publici   ai Statului Roman 

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă pe care am practicat-o la toate locurile  
de muncă; 
- abilităţi organizatorice şi de comunicare; 
- stãpânire de sine, responsabilitate, iniţiativã, auto-organizare; 
- disciplina 
- disponibilitate de a lucra peste orele de program şi de a face deplasãri de serviciu în 

 alte localitãţi 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe PC de bază: Word, Excel, Outlook 

Alte competenţe şi aptitudini Hobby:  sport, lectura, excursii, turism 

Permis de conducere Categoria B 

 


