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INFORMAŢII PERSONALE DICU I. IONEL 
 

  

BRASOV  

    0722650802      

 dicu_ionel@yahoo.com 

 

Tipul de messenger folosit   Yahoo   

Sexul Masculin  

Data naşterii 13 martie 1964, jud. Teleorman, Localitatea Peretu  

Naţionalitatea Romana 

Locul de munca actual Sucursala Regională SRTFC Brașov 

Functia actuala   Director  
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

 

 

 Septembrie 1988 până în prezent inginer feroviar 
Septembrie 1988 – Martie 1990 ing. RCF Craiova stația Tg. Jiu și RCM Tg. Jiu 
Martie 1990 – Decembrie 1991 ing. Stația Brașov ( în acestă perioadă am asigurat 
regimul de muncă ( concediu de odihnă) șefilor de stație din jurul Brașovului 
(Predeal, Bartolomeu, Cristian) 
Decembrie1991 – August 1993 Inginer III Divizia Mișcare Brașov (in această 
perioadă am desfășurat activitatea la biroul circulație) 
August 1993 – Iulie  1994 șef Stație Adjunct la stația Braoșv Triaj 
Iulie 1994 – Martie  1998 Ing. II la Divizia Mișcare Brașov – șef compartiment mers 
tren 
Martie 1998 – Octombrie 1998 Ing. I Divizia Infrastructură Brașov 
Octombrie 1998 – Februarie 2000 Șef Regulator Circulație Brașov 
Februarie 2000 – Aprilie 2001 Director adjunct Regionala de Transport Feroviar de 
Persoane Călători ( Scurt Parcurs) Brașov 
Aprilie 2001 – Octombrie 2002 Șef Regulator Circulație Brașov 
Octombrie 2002 – Mai 2007 Șef Divizie Trafic Regionala CF Brașov 
Mai 2007 – Iulie 2009 Director Regionala CF Brașov 
Iulie 2009 – Mai 2016  Șef Divizie Trafic Regionala CF Brașov  
Mai 2016 – pana in prezent Director SRTFC Brasov 
 
În perioadele mai sus menționate în general am efectuat activități de coordonare a 
circulației și manevrei vehiculelor feroviare în condiții de siguranță feroviară. 
În perioadele octombrie 2002 - mai 2007 si iulie 2009 – mai 2016 am efectuat și 
activități de management  si coordonare a activitatii inclusiv economico – 
financiare al Divizie Trafic Brașov . 
In perioadele mai 2007 – iulie 2009 si mai 2016 pana in prezent am efectuat 
activitati de management al intregii activitati al SRCF Brasov si SRTFC Brasov. 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 
 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

   Absolvent al Liceului Alexandru Ioan Cuza , loc. Alexandria, jud. Teleorman, 
promoția 1982 
Absolvent al Institutului Politehnic București – Facultatea Transporturi – Secția 
Tehnologia Transportului Feroviar , promoția 1988 
Din 1990 pană în prezent am participat la o serie de cursuri de formare 
profesională promovate de catre Regionala CFR Brașov. 
In perioada 1996 – 1997 am predat materii specifice la cursurile de Operatori RC 
organizate de Centrul de Calificare Proferională Brașov. 
Prin cele prezentate mai sus am dobăndit experiența profesională în domenniul 
circulației și manevrei materialului rulant, reglementării și managementului 
feroviar, și de asemenea m-am specializat in domeniul de trafic feroviar. 
 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 Bune competențe organizaționale/manageriale dobândite prin 
experiența de conducator de stație (ex. Brasov Triaj ) Regulator de 
Circulație, Șef de Divizie, Director Adjunct și Director Regional. 

 Am condus unități ( ex. Brașov Triaj) care funcționa cu circa 500 de 
salariați a căror principala sarcină este execuțională, am condus și 
organizat activitatea subunităților din subordine în perioada 1998 până în 
prezent din postura funcțiilor de mai sus (Șef Divizie, Director ).  Această 
activitate a presupus pe langă coordonarea activităților specifice in condiții 
normale de exploatare și organizarea activității personalului din subordine 
și a subunităților în condiții vitrege ( iarnă, calamități naturale – ex. căderi 
de copaci, incidente feroviare, etc)  cât și în condiții de restructurare a 
activității  ( diminuare a activității sau modernizare a activității) 

 În prezent sunt responsabil cu activitatea a 129 de puncte de 
secționare deservită de 1240 salariați. 

 Am condus din funcția de Director Regional întreaga activitate a 
SRCF Brașov si SRTFC Brasov,  care presupune corelarea tuturor 
ramurilor si elementelor care stau la baza circulatiei trenurilor de călători si 
marfă ( ramurile de activitate de trafic, linii, instalatii, tractiune, vagone, 
comercial) dar și a activităților de reglementare, control si dezvoltare. 

 

Limba maternă 

Limba straina 
Romana 

Franceza  
Competenţe de comunicare   bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de șef 

stație, șef Regulator Circulație, Director Adjunct, Director Regional, Șef 
Divizie Trafic. Director SRTFC Brasov 

 competentele de comunicare au fost dobandite ca urmare a relațiior avute 
cu: 

 subalternii (personalul executiv si șefii subunitaților din subordine) 

 personalul din unitățile de exploatare din activitatea feroviară ( Linii, 
Instalații, Efectificare, Telecomunicații, Tracțiune, Vagoane, Trafic, Comercial) 

 personalul aparținănd Întreprinderilor Feroviare ( Agenți economici sau 
Operatori de Transport Feroviar) cu care am avut relații contractuale sau de 
colaborare 

 autoritatile locale ale statului (primarii, prefecturi, consilii județene) în 
perioada desfășurării activității de Șef Divizie sau Director 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 bună cunoaştere a implementarii proceselor de exploatare în 
activitatea de transport feroviar 

 bună cunoaștere a proceselor de control a activității de transport 
feroviar 

 bună cunoaștere a modului de intervenție în vederea redresării 
activității ca urmare a producerii unor incidente sau calamități în zona 
traficului feroviar 

 bune competențe de comunicare și de negociere 

 bune competențe cu privire la implicarea în proiecte atât în faza de 
studiu cât și în perioada de implementare a proiectelor 
 

Competenţe informatice   o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 
 o bună cunoaştere a sistemului de operare Windows  

 

Alte competenţe   Cunoașterea personalului din subordine astfel încăt să îl utilizez în 
funcție de capacitățile profesionale și intelectuale ale fiecăruia  
 Organizarea activității în echipă, alocarea de sarcini în funcție de 
pregarirea fiecărui membru din echipa, mentinerea spiritului de echipă pe 
perioada desfășurării activității 
 Sociabil, comunicativ, integrare rapida in colectiv nou 
 Bun organizator, spirit de inițiativă, orientat către rezultate in 
activitate 
 Adaptabil la situații extreme, cu o gândire logică, analitică 
 Orientare tehnică, deschis progresului 

Permis de conducere  Posesor ala permisului de conducere categoria B 
 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referinţe 

Am participat la implementarea proiectului de modernizare a Stației Brașov, 
respectiv centralizarea electronică cu instalație CE de tip ALCATEL. 

Am participat la implementarea proiectelor de modernizare a Stațiilor Alba 
Iulia și Sighișoara, respectiv centralizarea electronică cu instalație CE de 
tip Siemens 

Am participat la impementarea sistemului informatic IRIS pentru ramura 
Trafic, cu componentele Cronos IDM, Cronos Dual, Cronos Operator, 
Focus, ATLAS –RU 

Am participat la implementarea proiectului de modernizare a coridorului IV 
pe distanța Sighișoara – Blaj – Alba Iulia - Șibot 
 

 

Alte referințe pot fi puse la dispozitie la cerere 
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