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 Curriculum vitae:   Nită Robert Păstorel 
  

 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume NIŢĂ, Robert, Păstorel 
Adresă(e)    

 

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) nitarobert@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 20.09.1972 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională 
                                             
                                             Perioada 

Funcţia sau postul ocupat  
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
                                            Perioada 

Din ianuarie 2013 până în aprilie 2014            

Funcţia sau postul ocupat Director Exploatare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

    urmărirea modului de respectare în circulaţia trenurilor a condiţiilor impuse de normativele în 
vigoare. 

 coordonarea planului de mers de tren . 

 coordonarea circulației trenurilor în trafic intern si internațional. 

 coordonarea activității specifice de exploatare în unitățile de vagoane și locomotive. 

 stabilirea necesarului de material rulant pentru asigurarea compunerii trenurilor de călători. 

 urmărirea derulării contractelor încheiate între SNTFC „CFR Călători SA” şi terţi-societăţii 
comerciale,respectiv CNCFR CFR S.A. 

 urmărirea derulării contractului de activitate încheiat între SNTFC „CFR Călători SA si  
Ministerul Transporturilor. 

 

     Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A., Bucureşti,                 
Bd.  Dinicu Golescu, nr.38, sectorul 1 , Tel.: 021 3190339 

 
 
 
 
 
 
 

Transporturi 

 

 

 
Din mai 2015 până înprezent           

Director Exploatare 

    urmărirea modului de respectare în circulaţia trenurilor a condiţiilor impuse de normativele în 
vigoare. 

 coordonarea circulației trenurilor în trafic intern si internațional. 

 coordonarea activității specifice de exploatare în unitățile de vagoane și locomotive. 

 stabilirea necesarului de material rulant pentru asigurarea compunerii trenurilor de călători. 

 urmărirea derulării contractelor încheiate între SNTFC „CFR Călători SA” şi terţi-societăţii 
comerciale,respectiv CNCFR CFR S.A. 

 
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A., Bucureşti,                

  Bd.  Dinicu Golescu, nr.38, sectorul 1 , Tel.: 021 3190339 
Transporturi 

 
 

Din mai 2014 până în mai 2015       

Director Reparatii Generale 

 coordoneaza elaborarea programului de reparatii material rulant 

 implementeaza strategiile stabilite  prin planul de administrare si planul de management al 
societatii in domeniul reparatiilor de material rulant 

 

 
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A., Bucureşti,                
  Bd.  Dinicu Golescu, nr.38, sectorul 1 , Tel.: 021 3190339 

Transporturi 
 

mailto:nitarobert@yahoo.com
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                                            Perioada    Din ianuarie 2013 până în mai 2014            

Funcţia sau postul ocupat Director Exploatare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

    urmărirea modului de respectare în circulaţia trenurilor a condiţiilor impuse de normativele în 
vigoare. 

 coordonarea planului de mers de tren . 

 coordonarea circulației trenurilor în trafic intern si internațional. 

 coordonarea activității specifice de exploatare în unitățile de vagoane și locomotive. 

 stabilirea necesarului de material rulant pentru asigurarea compunerii trenurilor de călători. 

 urmărirea derulării contractelor încheiate între SNTFC „CFR Călători SA” şi terţi-societăţii 
comerciale,respectiv CNCFR CFR S.A. 

 urmărirea derulării contractului de activitate încheiat între SNTFC „CFR Călători SA si  
Ministerul Transporturilor. 

 

Numele şi adresa angajatorului     Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A., Bucureşti,                 
Bd.  Dinicu Golescu, nr.38, sectorul 1 , Tel.: 021 3190339 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Transporturi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perioada Din decembrie 2012 până în ianuarie 2013             

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu Întretinere și Reparații Vagoane 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

 organizarea activităţii de întreţinere si reparaţie a vagoanelor în unităţile de vagoane. 

 urmărirea derulării contractelor încheiate între SNTFC „CFR Călători SA” şi terţi-societăţii 
comerciale care sunt implicate la diferite nivele în procesul de pregătire tehnico-sanitară şii 
de reparaţie  a vagoanelor. 

 

Numele şi adresa angajatorului      Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A., Bucureşti,                 
Bd.  Dinicu Golescu, nr.38, sectorul 1     Tel.: 021 3190339 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Transporturi 
 
  
 
 
 
 

  

Perioada Din martie 2007 până în decembrie 2012          

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu Exploatare Vagoane 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 urmărirea modului de respectare în circulaţia trenurilor a condiţiilor impuse de normativele în 
vigoare. 

 utilizarea ratională a personalului din subordine. 

 realizarea indicatorilor specifici rezultaţi din contractul de activitate la nivel central. 

 stabilirea de masuri pentru îmbunătăţirea activităţii de exploatare şi întreţinere a materialuluii 
rulant. 

 participare în comisiile de examinare, autorizare sau verificare profesională periodică 
conform reglementarilor. 

 participare în comisiile de cercetare a evenimentelor de cale ferată  conform reglementărilor. 

 organizarea activităţii de întreţinere si reparaţie a vagoanelor în unităţile de vagoane. 

 urmărirea derulării contractelor încheiate între SNTFC „CFR Călători SA” şi terţi-societăţii 
comerciale care sunt implicate la diferite nivele în procesul de pregătire tehnico-sanitară şii 
de reparaţie  a vagoanelor. 

 coordonarea activitătii de elaborare a caietelor de prestaţii pentru revizia si pregătirea tehnică 
a trenurilor de călători. 

Numele şi adresa angajatorului      Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A., Bucureşti,                 
Bd.  Dinicu Golescu, nr.38, sectorul 1 

Tel.: 021 3190339 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Transporturi 
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Perioada Din august 2006 până în martie 2007                

Funcţia sau postul ocupat   Revizor Central de Siguranţa Circulaţiei 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 
 

 participare în comisiile de cercetare a evenimentelor de cale ferată  conform reglementărilor. 

 urmărirea respectării în unităţile “C.F.R. Călători”-S.A a instrucţiilor, ordinelor si dispoziţiilor 
pe linia prevenirii evenimentelor de cale ferată. 

 tratarea abaterilor de la instrucţiile si dispoziţiile specifice activităţii de siguranţa circulaţiei pe 
calea ferată şi stabilirea mijloacelor de combatere a acestora. 

Numele şi adresa angajatorului     Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A., Bucureşti,                 
Bd.  Dinicu Golescu, nr.38, sectorul 1 

Tel.: 021 3190339 

Tipul activităţii sau sectorul de           
activitate 

Transporturi 
 

 
Perioada 

 
2005-2006              

Funcţia sau postul ocupat   Sef  Revizie Coordonator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 responsabil cu activitatea de pregătire tehnică a vagoanelor de călători. 

 coordonarea  departamentului economic si de aprovizionare. 

 responsabil de derularea contractelor încheiate între Regionala de Transport  Feroviar de 
Călători Bucureşti şi terţi-societăţi comerciale de salubrizare, de pază, PSI, reparaţii şi 
modernizări: instalaţii de înaltă tensiune, de canalizare. 

Numele şi adresa angajatorului     Regionala de Transport Feroviar de Călători Bucuresti - Revizia de Vagoane „Bucuresti-Basarab”, 
Piaţa Gării de Nord nr. 1 - 3, Sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Transporturi 

  

Perioada 2004-2005            

Funcţia sau postul ocupat Sef Revizie Adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 responsabil cu activitatea de exploatare a vagoanelor de călători, cu aplicare normelor de 
siguranţa circulaţiei. 

Numele şi adresa angajatorului     Regionala de Transport Feroviar de Călători Bucuresti - Revizia de Vagoane „Bucuresti-Basarab”, 
Piaţa Gării de Nord nr. 1 - 3, Sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Transporturi 

  

Perioada 2002-2004 

Funcţia sau postul ocupat Sef Atelier 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 responsabil cu  procesul de reabilitare a vagoanelor de călători, cu activitatea de la liniile de 
reparaţii cu detaşare si pregătire lunara radicala. 

 predarea cursului de „Construcţia, întretinerea şi repararea vagoanelor” la şcoala de revizor 
tehnic de vagoane. 

Numele şi adresa angajatorului     Regionala de Transport Feroviar de Călători Bucuresti - Revizia de Vagoane „Bucuresti-Basarab”, 
Piaţa Gării de Nord nr. 1 - 3, Sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Transporturi 

  

Perioada   2000-2002 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 coordonarea procesului de reabilitare a vagoanelor de călători si cu  activitatea de la 
strungul subteran de bandaje. 

Numele şi adresa angajatorului     Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A- Revizia de Vagoane 
„Bucuresti-Grivita”, Bd.  Dinicu Golescu, nr.38, sectorul 1 

Tel.: 021 3190339 
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Educaţie şi formare 

 
 
 
 
 
 

Perioada 1992-1997 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 
profil:Mecanic 
specilaizare: Sisteme de propulsie-turbomotoare   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Rezistenta materialelor 
- Studiul materialelor 
- Tehnologia materialelor 
- Matematici speciale 
- Geometrie discriptivă 
- Desen tehnic 
- Mecanică şi vibraţii 
- Mecanica fluidelor 
- Termotehnică 
- Dinamica gazelor 
- Metode numerice în ingineria aeronautică 
- Procese şi caracteristici ale motoarelor aeroreactoare 
- Proiectarea sistemelor de propulsie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti - Facultatea de Inginerie Aerospatială 

 

 

Perioada 1995-1996 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de pedagogie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogia 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
Universitatea „Politehnica” din Bucureşti - Facultatea de Inginerie Aerospatiala 

  

  

Perioada Decembrie 1997 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de AutoCAD 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

AutoCAD R12 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti - Facultatea de Chimie Industriala 

  

Perioada 1997-2000 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 
profil:Mecanic 
specilaizare: Material rulant de cale ferată 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Elemente finite 
- Dinamica rularii 
- Tracţiune electrică 
- Tractiune diesel 
- Structurii portante 
- Frâne moderne 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti - Facultatea de Transporturi 

 

 

Perioada Anul 2008  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform standardelor ocupaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

    Asociatia Cepecom Asistance 
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Perioada Anul 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Evaluator de competente profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Conform standardelor ocupaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

   Fundatia pentru Învătământ 

 
 

Perioada 

 
 
Anul 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire-Inspector Resurse Umane 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Conform standardelor ocupaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. CEPECOM S.A. 

  
 

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  
B1 

Utilizator  
independent 

B1 
Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  
independent 

B1 
Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  
independent 

            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Experientă în activitatea de conducere dobândită la locul de munca.  
 Comunicare şi lucru in echipă.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experientă bună a managementului de proiect şi al echipei. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizarea calculatorului : MS Office,Turbopascal, AutoCad. 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: sport, muzică, călătorii 
  

Permis(e) de conducere  Categoria B 
  

Informaţii suplimentare   Referinţe pot fi furnizate la cerere 
  

Anexe 1. Copie diploma licentă – Facultatea de Inginerie Aerospatială 
2. Copie diploma licentă – Facultatea de Transporturi 
3. Copie certificat de abslovire curs pedagogie 
4. Copie certificat AutoCad 
5. Copie certificat de absolvire – Inspector Resurse Umane 
6. Copie certificat de absolvire – Manager de proiect 
7. Copie certificat de absolvire -  Evaluator de compeţente profesionale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

