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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Litră  V.  Marcel  
Adresă(e) B-dul Nicolae Bălcescu nr.171, bloc D6, ap. 6, Et.  I   Sc. A, cod poştal 110297 Pitești , România 

Telefon(oane)  Mobil: 0723-600258 

E-mail(uri) marcel.litra@cfrcalatori.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română  

Data naşterii 09 septembrie 1975  

Sex Masculin  

  

  

Experienţa profesională  
 

Perioada 01.12.2015 – în prezent  

Funcţia sau postul ocupat DIRECTIA COMERCIAL -  Director 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

- Analizează și urmărește permanent adaptarea la cerințele pieței, precum și a 

legislației în vigoare, a tarifelor de transport aplicabile în trafic intern și 

internațional, în scopul  atragerii clienților la transportul feroviar și a creșterii 

veniturilor societății.  

- Analizează și elaborează propuneri de oferte tarifare în trafic intern, respectiv 

internațional, pe care le supune spre aprobare conducerii societății. 

- Urmărește aplicarea legislației europene în domeniul transportului feroviar de 

călători și transpunerea acesteia în reglementări comerciale naționale.   

- Coordonează asigurarea bunei deserviri a publicului călător in domeniul de 

activitate specific 

- Organizează și urmărește desfășurarea activității de asigurare a serviciilor pentru 

persoanele cu mobilitate redusă, solicitate de aceștia la călătoria în trafic intern 

și internațional, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1371/2007, 

precum și a reglementărilor stabilite la nivelul societății 

- Răspunde de întocmirea, redactarea, tipărirea și difuzarea către cei interesați a 

mersului trenurilor de călători, precum și a altor documente legate de 

schimbarea mersului de tren. 

- Tratează cu căile ferate străine toate problemele legate de introducerea în 

circulație a trenurilor internaționale de călători, în baza mandatului acordat. 

- Coordonează elaborarea periodică de sinteze privind activitatea de vânzări pe 

sucursale comparativ cu perioadele anterioare și propune măsuri de îmbunătățire 

a aceștia, pe care le supune aprobării  conducerii societății. 

- Propune măsuri și participă în comisiile de revizuire a normativelor feroviare, 

regulamentelor, instrucțiilor, instrucțiunilor specifice necesare în activitatea de 

emitere a legitimațiilor de călătorie (bilete și rezervări), a activităților conexe 

(de informare mers de tren, contare electronică a legitimațiilor emise manual 

etc.), precum și în activitatea de exploatare a sistemelor electronice de emitere a 

legitimațiilor de călătorie în trafic intern și internațional. 

- Reprezintă Societatea în relațiile cu organismele și organizațiile profesionale 

internaționale (UIC, CIT, SERG, grupuri de lucru specifice, etc.) în limitele 

mandatului aprobat și coordonează activitățile care rezultă din participarea 

societății la acestea 

Numele şi adresa 

angajatorului 

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI 

‘ CFR CALATORI ‘ S.A. 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Transporturi pe calea ferată 
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Perioada 

 

01.05.2015 – 01.12.2015 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTIA  STRATEGIE  –SERVICIUL SUPORT AFACERI ȘI 

MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI – Șef Serviciu  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

- Realizarea unor analize referitoare la utilizarea trenurilor și centralizarea 

realizărilor pentru costuri și venituri, asigurând un circuit informaţional adecvat, 

gestionând furnizarea de informaţii cu privire la posibilităţi de dezvoltare a 

afacerii şi sporire a veniturilor companieisă organizeze şi să exercite, prin 

organe proprii specializate, controlul permanent al activităţii de producţie şi 

exploatare şi de siguranţă a circulaţiei feroviare; 

- Asigură un circuit informațional adecvat gestionând furnizarea de informații 

lunar și  centralizează realizările pe structură de costuri și venituri astfel încât 

managementul societății  să poată lua decizii pe baza analizei și prognozei de 

piață, dezvoltării serviciilor, cerințelor de investiții și creșteri ale eficienței 

- Participă in proiectele privind studiile de pe piață internațională și națională a 

transportului feroviar de călători în care sunt implicate mai multe direcții, pentru 

nivelarea abordărilor diferite și respectarea  termenelor; 

- Asigură un circuit informațional adecvat gestionând, gestionând furnizarea de 

informații cu privire la posibilități de dezvoltare a afacerii și sporire a veniturilor 

companiei; 

- Propune măsuri pentru sprijinirea dezvoltării unui transport eficient prin 

combinarea tuturor modurilor de transport în vederea realizării unui transport 

mai prietenos cu mediul;  

- Monitorizează în permanență traficul de călători pentru transportul intermodal; 

Numele şi adresa 

angajatorului 

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI 

‘ CFR CALATORI ‘ S.A. 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Transporturi pe calea ferată 

  

Perioada 15.10.2012 – 01.05.2015 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTIA EXPLOATARE –SERVICIUL TRAFIC -  instructor central  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

- să elaboreze instrucţiuni de exploatare tehnică proprii şi să aplice măsurile de 

siguranţă a circulaţiei pe calea ferată, în scopul prevenirii evenimentelor de cale 

ferată; 

- să organizeze şi să exercite, prin organe proprii specializate, controlul 

permanent al activităţii de producţie şi exploatare şi de siguranţă a circulaţiei 

feroviare; 

- să ia măsuri pentru folosirea raţională şi în condiţii de siguranţă a mijloacelor de 

transport feroviar, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, precum şi pentru 

respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora, 

aferente activităţii proprii; 

- gestionarea contractului de acces pe infrastructură  

Numele şi adresa 

angajatorului 

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI 

‘ CFR CALATORI ‘ S.A. 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Transporturi pe calea ferată 

 

 

Perioada Februarie 2011 – 01.07.2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluare proiecte  

Titlul proiectului: PROFESORUL – CREATOR DE SOFT EDUCAŢIONAL 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/34533 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

conduce echipa, aplica mecanismele de evaluare interna asigurând un nivel înalt de 

control deleagă şi evaluează implementarea activităţilor, alege experţii, participă la 

întâlnirile de realizare a materialelor proiectului, supervizează conţinutul 

materialelor, participă la şedinţe, ţine relaţia cu autoritatea contractanta (AC). 

Numele şi adresa 

angajatorului 

SC SIVECO ROMANIA S.A. , Victoria Park , șos. București – Ploiești 73-81, Corp 

C4 , sector 1 , 013685, București , România  
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Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Servicii de Programare / Dezvoltare , consultanță , asistență tehnică și mentenanță 

pentru aplicații software 
 

 

Perioada Februarie 2011 – 01.07.2012 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil proces  / Tester web 

Proiect POSDRU/81/3.2/S/53966 – « Dezvoltarea competentelor profesionale 

ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor 

tehnologii informatice si de comunicare in vederea cresterii adaptabilitatii si 

competitivitatii – (TICFIN)  
Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Activitati care combina aptitudinile analitice si de proiectare cu cunostinte 

adecvate de tehnologie software in vederea definirii, proiectarii, realizarii, testarii 

sistemelor informatice ce contin software ca principala componenta 

Numele şi adresa 

angajatorului 

SC SIVECO ROMANIA S.A. , Victoria Park , șos. București – Ploiești 73-81, Corp 

C4 , sector 1 , 013685, București , România  

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Servicii de Programare / Dezvoltare , consultanță , asistență tehnică și mentenanță 

pentru aplicații software 

  

Perioada 01.08.2011 – 01.03.2012 

Funcţia sau postul ocupat  MANAGER  PROIECT   ID POSDRU 108/2.3/G/80385 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

conduce echipa, aplica mecanismele de evaluare interna asigurând un nivel înalt de 

control deleagă şi evaluează implementarea activităţilor, alege experţii, participă la 

întâlnirile de realizare a materialelor proiectului, supervizează conţinutul materialelor, 

participă la şedinţe, ţine relaţia cu autoritatea contractanta (AC), compune rapoarte 

narative. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Fundația ” PRO HEM ” cu sediul în localitatea Târgu Mureș, str. Madach 

Imre, nr.12/A, cod poștal 540157, județul Mureș 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Fundația ” PRO HEM ”  lucrează in colaborare cu medicii oncologi si de familie, iar 

serviciile echipei pot fi accesate in paralel cu tratamentele oncologice (chimioterapie, 

radioterapie) pe care le oferă sub supravegherea medicilor curanți. Echipa fundației  

oferă la domiciliul clientului consultația unui medic specializat in îngrijiri paliative, 

asistenta medicala si asistenta sociala. 

  

Perioada 01.05.2011 – 01.07.2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Coordonator de proiect 
Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Proiect ID 63698 „ Formarea continuă a profesorilor de Matematică  și  Științe 

Economice în Societatea Cunoașterii  

 Asistă membrii echipei de implementare în desfăşurarea sarcinilor de 

lucru care le revin, asigurând suportul logistic, precum şi fluxul de 

documente. 

 Asista managerul de proiect şi responsabilul financiar la întocmirea 

raportărilor de proiect. 

 Gestionează fluxul de documente la nivelul proiectului . 

 Indeplineşte orice sarcină de lucru atribuită de managerul de proiect, 

coordonatorul formare si responsabilul cu asigurarea calitatii care intra in 

sfera lor de competente. 

 Participă la întâlnirile de proiect. Participă la întocmirea raportărilor 

interne. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

SC SIVECO ROMANIA S.A. , Victoria Park , șos. București – Ploiești 73-81, Corp 

C4 , sector 1 , 013685, București , România  

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Servicii de Programare / Dezvoltare , consultanță , asistență tehnică și mentenanță 

pentru aplicații software  

  

Perioada 03.02.2011 – 01.07.2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert în gestionarea bazei de date a cursanților  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Proiect ID 4719 – Instruirea în societatea cunoașterii 
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Se asigură că toate facilităţile necesare sunt disponibile pentru întâlnirile 

echipei proiectului; 

 Este răspunzător pentru elaborarea rapidă şi pentru înaintarea tuturor 

rapoartelor şi cererilor de plată întocmite de către membrii echipei; 

 Întocmește minutele întâlnirilor şi avizează  rapoartele întocmite de către 

membrii echipei; 

 Urmăreşte şi colaborează cu conducerea şi compartimentele locale în vederea 

asigurării resurselor necesare implementării proiectului;  

Numele şi adresa 

angajatorului 

SC SIVECO ROMANIA S.A. , Victoria Park , șos. București – Ploiești 73-81, Corp 

C4 , sector 1 , 013685, București , România  

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Servicii de Programare / Dezvoltare , consultanță , asistență tehnică și mentenanță 

pentru aplicații software  

 
 

 

Perioada 23.04.2012 – 15.10.2012 

Funcţia sau postul ocupat Inginer I / manager proiect financiar  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
 Pregătește dosarele contractelor de servicii/lucrări (fonduri europene) 

din cadrul Sectorului Proiecte Europene în baza documentelor primite 

de la Direcția Comercială – Serviciul Achiziții Publice; 

 În conformitate cu procedurile IS, legislaţia naţională, organizează și 

participă la negocierea, contractarea lucrărilor/serviciilor pentru 

proiectele finanţate de Uniunea Europeană cu fonduri alocate prin IS; 

 Propune actualizarea procedurilor referitoare la incheierea contractelor 

si a amendamentelor necesare;  

 În plus desfăşoară  activităţi legate de managementul contractelor ISPA 
 

Numele şi adresa 

angajatorului 
CNCF CFR SA – Direcția Relații Contractuale – Serviciul Contractare și 

Amendamente la contracte PE  
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Transporturi pe calea ferată 

  

Perioada 16.09.2010 – 15.10.2012 

Funcţia sau postul ocupat Inginer I / manager proiect financiar  

ISPA 2003/RO/16/P/PT/007– Rehabilitation of the railway section Section Campina 

– Predeal on the Bucharest – Brasov railway line / Reabilitarea sectiunii de cale 

ferata Campina-Predeal de pe linia de cale ferata Bucuresti - Brasov    

 1.  ISPA 2003/RO/16/P/PT/007/02/0 1 - enbankments feroviare şi fabrică 

suprastructură (Lucrari terasamente si suprastructura) 

2.      2003/RO/16/P/PT/007/02/02/01 ISPA - Reabilitarea secţiunii de cale ferata 

Campina - Predeal pe linia de cale ferata Bucuresti-Brasov, Lot 2 - fabrică 

Poduri, sub - lot 2.1 - podete din beton (inclusiv cele forate) fabrică / 

Reabilitarea sectiunii de Cale ferata Campina-Predeal de pe Linia de Cale 

ferata Bucuresti-Brasov, Lot 2 - Lucrari de Poduri, Sub-lot 2.1 - Podete de 

beton Inclusiv forate. 

3.      2003/RO/16/P/PT/007/02/02/02 ISPA - Reabilitarea secţiunii de cale ferata 

Campina - Predeal pe linia de cale ferata Bucuresti-Brasov, Lot 2 - fabrică 

Poduri, Sub-lot 2.2 - reabilitate metalic poduri (Reabilitarea sectiunii 

Câmpina-Predeal, Lot 2 - Lucrari de Poduri, Sub-Lot 2.2-Poduri Metalice 

reabilitarea 

4.      2003/RO/16/P/PT/007/02/02/03 ISPA - Reabilitarea secţiunii de cale ferata 

Campina - Predeal pe linia de cale ferata Bucuresti-Brasov, Lot 2 - fabrică 

Poduri, Sub-lot 2.3 - Poduri noi / Reabilitarea sectiunii Campina-Predeal de 

pe Linia de Cale ferata Bucuresti - Brasov, Lot 2 - Lucrari de Poduri, Sub-Lot 

de 2,3 Poduri Noi. 
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5.      ISPA 2003/RO/16/P/PT/007/02/04   Reabilitarea secţiunii Câmpina - 

Predeal de pe linia de cale ferata Bucuresti-Brasov, de semnalizare, bloc 

automat şi telecomunicaţii fabrică 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
 Îndeplineşte atribuţii specifice domeniului gestionarii asistentei financiare 

nerambursabile comunitare (ISPA) in proporţie de 100%; 

 În conformitate cu procedurile Ex-ISPA (EDIS, Manualul ISPA, legislaţia 

naţională) participă la negocierea, contractarea şi implementarea 

lucrărilor/serviciilor şi recepţia finală a lucrărilor pentru proiectele finanţate de 

Uniunea Europeană cu fonduri alocate prin Facilitatea ISPA; 

 În conformitate cu procedurile Comisiei Europene (EDIS, Manualul ISPA), 

legislaţia naţională şi procedurile FIDIC monitorizează implementarea din 

punct de vedere financiar a contractelor;  

 Verifică şi analizează facturile şi certificatele de plăţi intermediare primite de 

la consultant şi constructor, în conformitate cu condiţiile menţionate în 

contract; 

 Aprobă pentru plată facturile şi certificatele interimare de plată primite de la 

consultanţi şi contractori, conform condiţiilor prevăzute în contract, înainte de 

fi trimise spre vizare Controlorului Financiar Preventiv Propriu, după ce 

acestea au fost verificate de un alt manager financiar de proiect; 

 Participă la vizite pe şantier împreună cu inginerul FIDIC şi Managerul Tehnic 

de Proiect pentru verificarea stadiului implementării proiectelor; 

 Participă la şedinţe organizate cu consultanţii şi contractorii; 

 Asigură verificarea financiară a rapoartelor de progres care sunt transmise şi 

la Ministerul Transporturilor, la Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru 

fiecare proiect aflat în execuţie, finanţat prin Facilitatea ISPA; 

 Colaborează in cadrul misiunilor de audit realizate de către auditori 

interni/externi prin furnizarea informaţiilor cerute, în limita competenţelor 

sale. 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 
CNCF CFR SA – Direcția Relații Contractuale – Serviciul Managementul 

Contractelor  
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Transporturi pe calea ferată 

 
 

Perioada  08.07.2010 –  15.09.2010 

Funcţia sau postul ocupat Consilier I A / manager  proiect ID POSDRU 57/1.3/S/38654  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

conduce echipa, aplica mecanismele de evaluare interna asigurând un nivel înalt de 

control deleagă şi evaluează implementarea activităţilor, alege experţii, participă la 

întâlnirile de realizare a materialelor proiectului, supervizează conţinutul materialelor, 

participă la şedinţe, ţine relaţia cu autoritatea contractanta (AC), compune rapoarte 

narative. 

Numele şi adresa 

angajatorului 
CENTRUL NAŢIONAL DE CALIFICARE Şl INSTRUIRE FEROVIARĂ 

BUCUREŞTI (CENAFER) 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Formarea profesională a salariaţilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei 

  

Perioada  01.01.2010 – 08.07.2010  

Funcţia sau postul ocupat Consilier I A / asistent proiect ID POSDRU 57/1.3/S/38654  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Atragerea de fonduri externe nerambursabile  , asigura relaţia cu partenerii, 

organizează şedinţele de proiect şi achiziţiile, selectează participanţii, verifica 

respectarea calendarului, organizează workshopurile interne (2) si internaţionale (2), 

relaţia cu presa, redactează comunicatele de presa, alcătuieşte dosarul de presa, alte 

sarcini dispuse de managerul de proiect  

Numele şi adresa 

angajatorului 
CENTRUL NAŢIONAL DE CALIFICARE Şl INSTRUIRE FEROVIARĂ 

BUCUREŞTI (CENAFER) 
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Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Formarea profesională a salariaţilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei 

  

Perioada 15.10.2009 – 01.01.2010 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect cu finanţări externe  /  asistent proiect ID POSDRU 

57/1.3/S/38654 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Identificarea proiectelor potentiale ; Elaborarea cererilor de finanţare pe tipuri de 

programe operationale ; Analiza necesitaţilor şi stabilirea obiectivelor proiectelor  

asigura relaţia cu partenerii, organizează şedinţele de proiect şi achiziţiile, selectează 

participanţii, verifica respectarea calendarului, organizează workshopurile interne 

(2) si internaţionale (2), relaţia cu presa, redactează comunicatele de presa, 

alcătuieşte dosarul de presa, alte sarcini dispuse de managerul de proiect 

Numele şi adresa 

angajatorului 
CENTRUL NAŢIONAL DE CALIFICARE Şl INSTRUIRE FEROVIARĂ 

BUCUREŞTI (CENAFER) 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Formarea profesională a salariaţilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei 

  

Perioada 01.03.2008-15.10.2009 

Funcţia sau postul ocupat ŞEF SERVICIU FORMARE PROFESIONALĂ ŞI METODOLOGIE  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Elaborarea de metodologii, programe, tematici, materiale documentare etc. , necesare 

activităţii de formare-calificare, perfecţionare sau verificare profesionala periodica a 

personalului care efectuează operaţiuni feroviare Efectuarea de analiza si elaborarea 

de studii privind îmbunătăţirea conţinutului si creşterea eficientei activităţii de 

formare-calificare, perfecţionare si verificare profesionala periodica a personalului 

care efectuează operaţiuni feroviare 

Numele şi adresa 

angajatorului 
CENTRUL NAŢIONAL DE CALIFICARE Şl INSTRUIRE FEROVIARĂ 

BUCUREŞTI (CENAFER) 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Formarea profesională a salariaţilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei 

  

Perioada 09.03.2005-01.03.2008 

Funcţia sau postul ocupat EXPERT INSTRUCTOR I  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
Organizarea si derularea programelor de formare profesionala - cursuri de calificare a 

personalului care urmează sa efectueze operaţiuni feroviare, pentru funcţii şi meserii 

specifice transportului feroviar, in conformitate cu reglementările naţionale si 

internaţionale in domeniu 

Organizarea si derularea programelor de perfecţionare profesională, obligatorii pentru 

confirmarea competentei personalului care efectuează operaţiuni feroviare, în 

conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu; 

Organizarea si derularea programelor de verificare profesionala periodica a personalului 

care efectuează operaţiuni feroviare; Asigurarea condiţiilor pentru derularea 

programelor de autorizare a personalului cu responsabilitate in siguranţa circulaţiei 

efectuate de către Autoritatea Feroviara Româna - AFER, precum si participarea in 

comisiile de autorizare a acestui personal 

Numele şi adresa 

angajatorului 
CENTRUL NAŢIONAL DE CALIFICARE Şl INSTRUIRE FEROVIARĂ 

BUCUREŞTI (CENAFER) 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Formarea profesională a salariaţilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei 

  

Perioada 01.08.2003-09.03.2005 

Funcţia sau postul ocupat INSTRUCTOR REGIONAL M 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
Organizarea si derularea programelor de verificare profesionala periodica a 

personalului care efectuează operaţiuni feroviare; organizarea, planificarea, 

coordonarea şi controlul activităţilor de exploatare, întreţinere si reparare a 

infrastructurii feroviare 
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Numele şi adresa 

angajatorului 
CNCF CFR SA SUCURSALA REGIONALĂ CFR BRAŞOV - DIVIZIA 

TRAFIC 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Transporturi pe calea ferată 

Perioada 01.07.2000-01.08.2003 

Funcţia sau postul ocupat ŞEF STAŢIE CF( Sibiu , Brașov Triaj ) 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

gestionarea infrastructurii feroviare si punerea acesteia la dispoziţia operatorilor de 

transport feroviar, in condiţiile legii 

dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare din România in concordanta cu 

standardele europene, în scopul asigurării compatibilităţii si interoperabilităţii cu 

sistemul de transport feroviar european; conducerea 

organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor de exploatare, 

întreţinere si reparare a infrastructurii feroviare 

Numele şi adresa 

angajatorului 
CNCF CFR SA SUCURSALA REGIONALĂ CFR BRAŞOV - DIVIZIA 

TRAFIC 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Transporturi pe calea ferată 

  

Perioada 15.12.1998-01.07.2000 

Funcţia sau postul ocupat Inginer  IV- Statia Sibiu  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

gestionarea infrastructurii feroviare si punerea acesteia la dispoziţia operatorilor de 

transport feroviar, in condiţiile legii 

dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare din România in concordanta cu 

standardele europene, în scopul asigurării compatibilităţii si interoperabilităţii cu 

sistemul de transport feroviar european; conducerea 

organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor de exploatare, 

întreţinere si reparare a infrastructurii feroviare 

Numele şi adresa 

angajatorului 
CNCF CFR SA SUCURSALA REGIONALĂ CFR BRAŞOV - DIVIZIA 

TRAFIC 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

Transporturi pe calea ferată 

Educaţie şi formare  

Perioada Septembrie 2012 – Decembrie 2012  

Calificarea / diploma 

obţinută 

Manager Transport / Certificat de competentă profesională pentru transportul rutier 

de marfă  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

/furnizorului de formare 

Autoritatea Rutieră Română  

 
 

Perioada Septembrie 2012 – Decembrie 2012  

Calificarea / diploma 

obţinută 

Manager Transport / Certificat de competentă profesională pentru transportul rutier 

de persoane  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

/furnizorului de formare 

Autoritatea Rutieră Română  

  
  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma 

obţinută 
EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE  / CERTIFICAT ABSOLVIRE CNFPA 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Comunicare interpersonală ; Perfecționarea pregătirii profesionale; utilizarea calculatorului; 

Coordonarea muncii în echipă ; Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire; Elaborarea 

documentelor de specialitate ; Analizarea documentației  de specialitate ; Analizarea legislației 

specfice aplicabile , Acordarea consultanței de specialitate ; Planificarea achizițiilor  publice ;  
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Derularea procedurilor de atribuire ; Finalizarea procedurilor de atribuire  

  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma 

obţinută 

EVALUATOR COMPETENȚE PROFESIONALE / CERTIFICAT 

ABSOLVIRE CNFPA 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Planificarea și organizarea evaluării ; Înregistrarea și raportarea rezultatelor 

evaluării; Efectuarea evaluării ;Elaborarea instrumentelor de evaluare ; Analizarea 

informațiilor și luarea decizieiprivind competența , Verificarea internă a proceselor 

de evaluare ; Verificarea externă  a proceselor de evaluare  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

/furnizorului de formare 

Asociația Euroeducație 

  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma 

obţinută 

FORMATOR  / CERTIFICAT ABSOLVIRE CNFPA  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Pregătirea formării ; Realizarea activităţilor de formare ; Evaluarea participanţilor la 

formare; Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; Marketingul Formării; 

Proiectarea programelor de formare ; Organizarea programelor de formare ;Evaluarea, 

revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

/furnizorului de formare 

Asociația Euroeducație 

  

Perioada 2007 – 2009 

Calificarea / diploma 

obţinută 
DIPLOMĂ MASTER   „ Transport şi Trafic Urban" 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Logistici Integrate ;  Logistici Urbane ; Economia Transporturilor :; Software pentru 

planning şi design urban Dinamica vehiculelor ; Managementul întreprinderilor de 

Transport ; Fluxuri de trafic ; Transport Urban 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

/furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Transporturi 

 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma 

obţinută 

MANAGER DE PROIECT  / certificat absolvire CNFPA  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Stabilirea scopului proiectului ; Stabilirea cerinţelor de management integrat al 

proiectului; Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului; Gestiunea utilizării 

costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect; Realizarea procedurilor de achiziţii 

pentru proiect; Managementul riscurilor ;Managementul echipei de proiect ; 

Managementul comunicării în cadrul proiectului ; Managementul calităţii proiectului 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

EURO BEST TEAM SRL BUCUREŞTI 

 

Perioada 2008  

Calificarea / diploma 

obţinută 

FORMATOR / CERTIFICAT ABSOLVIRE CNFPA  
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Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Pregătirea formării ; Realizarea activităţilor de formare ; Evaluarea participanţilor la 

formare; Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE Şl INSTRUIRE FEROVIARĂ 

BUCUREŞTI (CENAFER) 

Perioada 2006  

Calificarea / diploma 

obţinută 

CURS  METODOLOGIA INSTRUIRII PERSONALULUI ADULT / 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Pregătirea formării ; Realizarea activităţilor de formare ; Evaluarea participanţilor la 

formare; Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE Şl INSTRUIRE FEROVIARĂ 

BUCUREŞTI (CENAFER) 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma 

obţinută 

CURS   ŞEF STAŢIE / DIPLOMĂ ŞEF STAŢIE 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Gestionarea infrastructurii feroviare ; Punerea acesteia la dispoziţia operatorilor de 

transport feroviar Organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor de 

exploatare, întreţinere si reparare a infrastructurii feroviare 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

CPC BUCUREȘTI 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

 

Perioada 1998 -1999 

Calificarea / diploma 

obţinută 
CURS MANAGMENTUL RESURSELOR UMANE / CERTIFICAT 

ABSOLVIRE 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane ; Coordonarea 

desfăşurării activităţilor de resurse umane ; Coordonarea elaborării politicilor şi 

programelor de resurse umane ; Coordonarea personalului din departamentul de resurse 

umane ; Elaborarea strategiei de resurse umane ; Monitorizarea costurilor de personal ; 

Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei ; Organizarea activităţii 

departamentului de resurse umane ; Reprezentarea compartimentului de resurse umane 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPARE Şl FORMARE PROFESIONALĂ 

BUCUREŞTI 

Perioada 1993 -1998  

Calificarea / diploma 

obţinută 
DIPLOMA DE LICENȚĂ  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Sisteme de transport ; Informatică şi cibernetică feroviară ; Tehnica circulaţiei trenurilor ; 

Sisteme electronice de calcul ; Transport multimodal ; Economia transporturilor ; Strategii 

de dezvoltare a sistemelor de transport Formarea preţurilor în transporturi 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Transporturi 

 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

ISCED 5  

Perioada 1989 -1993  

Calificarea / diploma 

obţinută 
DIPLOMA DE BACALAUREAT  
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Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Matematică ; Fizică ; Mașini Electrice ; Locomotive ; Material Rulant  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul Transporturi Căi Ferate  nr. 2 ORADEA  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

ISCED 3  

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  Engleză  A1 Utilizator 

independent 

A1 Utilizator 

independent 

A1 Utilizator 

independent 

A1 Utilizator 

independent 

A1 Utilizator 

independent 

Limba  Maghiară  A1 Utilizator 

independent 

A1 Utilizator 

independent 

A1 Utilizator 

independent 

A1 Utilizator 

independent 

A1 Utilizator 

independent 

Limba  Spaniolă  A1 Utilizator 

independent 

A1 Utilizator 

independent 

A1 Utilizator 

independent 

A1 Utilizator 

independent 

A1 Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Spirit de echipă  dezvoltat ; Obiectivitate şi exigenţă, obţinute prin experienţa 

activităţii la predare ca formator 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 Foarte bun organizator; capacitate ridicată de analiză şi sinteză 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Utilizarea aparaturii de birou , Internet  

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

Utilizare software GIS (ArcGis, TransCad); Proiectare asistată de 

calculator (Autocad) ; Sisteme de gestiune a bazelor de date ; Microsoft 

office (Word, Excel, Acces, PowerPoint)  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Tact diplomatic , evaluare continuă ,critică constructivă  

Permis(e) de conducere Permis de conducere  Categoria B  din anul 2003, categoria C și E  din 

anul 2013   

Informaţii suplimentare Colaborator în scrierea  cererilor de finanţare pentru proiectele „Calificarea 

angajaţilor din transporturile feroviare ” şi  „ Flexibilitate şi adaptabilitate în 

transportul feroviar ” şi Formarea formatorilor: o necesitate pentru alinierea la 

standardele Uniunii Europene privind formarea profesionala din domeniul feroviar 

Propus ca manager proiect pe proiectele ID 55283 „Calificarea angajaţilor din 

transporturile feroviare” contract semnat în data de 23.07.2010  POSDRU 

80/2.3/S/55283  şi ID 55286 „Flexibilitate şi adaptabilitate în transportul feroviar”  

  

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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LISTĂ LUCRĂRI PUBLICATE 

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE PREZENTATE LA CONFERINȚE INTERNAȚIONALE INDEXATE BDI 

1. Marcel LITRĂ, Ștefan IOVAN – INTERMODAL TRANSPORT AND STANDARDISATION ; Universitatea ”Constantin 
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382 - 387; 
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INFRASTRUCTURE ; Universitatea ”Constantin Brâncuși ” din Târgu Jiu – Fiabilitate și Durabilitate ,supliment 

nr.1 /2013 ( SYMECH 2013 ), ISSN 1844-640X, p 78 - 84; 

3. Marcel LITRĂ, Stefan IOVAN – INNOVATION PROCESS IN INFORMATION TECHNOLOGY USED TO SUPPORT FOR 

BUSINESS PROCESSES ; 13 - th EUROPEAN CONFERENCE E-COMM-LINE 2012; ISBN - 10 :973-1704-22 -1; ISBN 

- 13: 978-973-1704-22-7 

4. Stefan IOVAN , Marcel LITRĂ – A NEW CHALLENGE: LARGE VOLUMES OF UNSTRUCTURED DATA; 13 - th 

EUROPEAN CONFERENCE E-COMM-LINE 2012;  ISBN - 10 :973-1704-22 -1; ISBN - 13: 978-973-1704-22-7 

5. Stefan IOVAN , Marcel LITRĂ – PROCESUL DECIZIONAL ÎN ERA VOLUMELOR MARI DE DATE (BIG DATA) ; 14 - 

th EUROPEAN CONFERENCE E-COMM-LINE 2013; ISBN -10 :973-1704-22 -1; ISBN - 13: 978-973-1704-22-7; 

6. Marcel LITRĂ, Stefan IOVAN – MOBILITATE DURABILĂ ÎN EUROPA PRIN LOGISTICA TRANSPORTULUI DE 

MARFĂ ; 14 - th EUROPEAN CONFERENCE E-COMM-LINE 2013; ISBN - 10 :973-1704-22 -1; ISBN -13: 978-973-

1704-22-7;  

7. Marcel LITRĂ , Sorin BURLACU - Management regulatory liberalization of the public service contracts in the 

rail industry  (http://www.ramp.ase.ro/en/_data/files/articole/2014/22-06.pdf  )  în cadrul Revistei 
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MANAGEMENTUL SIGURANȚEI TRAFICULUI FEROVIAR  ; Analele  Universității ”Constantin 

Brâncuși ” din Târgu Jiu – seria Inginerie nr.4 / 2012 , ISSN 1842-4856, p 330 - 342; 
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; Analele  Universității ”Constantin Brâncuși ” din Târgu Jiu – seria Inginerie nr.4 / 2013 , ISSN 1842-

4856, p 159 - 164; 

4. Marcel LITRĂ – ORGANIZATIONAL MANAGEMENT AND SOCIAL RESPONSABILITY IN 

THE RAILWAY UNDERTAKINGS ; Analele  Universității ”Constantin Brâncuși ” din Târgu Jiu – 

seria Inginerie nr.4 / 2013 , ISSN 1842-4856, p 171 - 176; 

5. Marcel LITRĂ – UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE GEOSPATIALE IN 

MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI MULTIMODAL DE MARFURI; Buletinul AGIR nr. 

1/2013 SSN-L 1224-7928,  Online: ISSN 2247-3548 p 68 - 72 ; 

6. Marcel LITRĂ – NEW TECHOLOGY FOR THE INTEROPERABILITY OF EUROPEAN 

RAILWAYS; Analele  Universității ”Constantin Brâncuși ” din Târgu Jiu – seria Inginerie nr.4 / 2014 , 
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7.  Ioan SEBEȘAN, Claudiu-Nicolae BADEA2,Valeriu ȘTEFAN, Mircea Radu SEBEȘAN, Alexandru 
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