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INFORMAŢII PERSONALE Alin POPESCU  
 

  Bucuresti, ROMÂNIA  

 alin.popescu@cfrcalatori.ro  

Data naşterii 27.10.1971 | Naţionalitatea ROMÂNĂ 

 

 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

15.05.2015 – prezent   Director IT&TC  

SNTFC CFR Călători S.A., Bucureşti 

▪ Coordonarea activității Direcției IT&TC 
 

01.08.2014 – 14.05.2015 Administrator de sistem 

Informatica Feroviară S.A. - Departamentul Infrastructură 

▪ administrarea echipamentelor și software-ului din aria de responsabilitate  
 

01.04.2014 – 31.07.2014 Administrator de sistem 

SNTFC CFR Călători S.A., Bucureşti – Serviciul IT 

▪ asigurarea din punct de vedere tehnic a dotării cu noi tehnologii de  echipamente de tehnică de 
calcul a departamentelor din centralul SNTFC “CFR Călători” SA, iar din punct de vedere 
organizaţional asigurarea coordonării şi integrării sistemelor, politicilor de dezvoltare specifice 
tehnologiei informaţionale, din punct de vedere software şi hardware, la nivelul întregii companii 
SNTFC “CFR Călători” SA 
 

27.08.2012 – 31.03.2014 Șef proiect 

SNTFC CFR Călători S.A., Bucureşti – Serviciul IT 

▪ asigurarea din punct de vedere tehnic a dotării cu noi tehnologii de  echipamente de tehnică de 
calcul a departamentelor din centralul SNTFC “CFR Călători” SA, iar din punct de vedere 
organizaţional asigurarea coordonării şi integrării sistemelor, politicilor de dezvoltare specifice 
tehnologiei informaţionale, din punct de vedere software şi hardware, la nivelul întregii companii 
SNTFC “CFR Călători” SA 
 

03.10.2005 - 27.08.2012 Șef serviciu  

S.C. CFR Gevaro S.A., Bucureşti – Serviciul IT 

▪ elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare a sistemului informatic al societăţii, dezvoltarea 
politicilor şi coordonarea activității IT 
 

12.04.2005 - 03.10.2005 Inginer IV  

S.C. CFR Gevaro S.A., Bucureşti – Serviciul IT 

▪ administrarea echipamentelor și software-ului din aria de responsabilitate 

▪ proiectarea de la zero sau dezvoltarea diverselor aplicaţii interne ale societăţii 
 

01.10.2004 – 31.03.2005 Director 

S.C. CFR Mesagerie S.A., Bucureşti 

▪ coordonarea activității societăţii şi a unui număr de peste 500 de angajaţi, din postura de înlocuitor al 
Directorului General 
 

16.01.2004 – 31.03.2005 Șef serviciu 

S.C. CFR Mesagerie S.A., Bucureşti -  Serviciul Tehnic, Informatică, Investiţii, Contracte, 
Asigurarea calității 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

▪ coordonarea activităţii de investiţii, achiziţii 

▪ coordonarea activității de întocmire şi urmărire a contractelor 

▪ coordonarea activității de întreţinere, reparare şi autorizare a echipamentelor, utilajelor şi sculelor, 
altele decât material rulant 

▪ întreţinerea echipamentelor de calcul ale societăţii 

▪ dezvoltarea și întreținerea aplicațiilor interne ale societății 

▪ administrarea infrastructurii IT și de comunicații 
 

20.11.2002 - 16.01.2004 Șef serviciu  

S.C. CFR Mesagerie S.A., Bucureşti -  Serviciul Marketing, Informatică, Mers tren, Publicitate, 
Relaţii cu publicul 

▪ proiectarea sistemului informatic al societăţii 

▪ analiza, proiectarea şi administrarea reţelei de date a societăţii, în sediul central şi pentru 
comunicarea securizată cu cele 8 reprezentanţe 

▪ întreţinerea şi upgrade-ul echipamentelor de calcul ale societății 

▪ dezvoltarea unor programe pentru uzul intern al societății 

▪ coordonat activității de realizare a mersului de tren, în central şi cele 8 reprezentanţe 

▪ coordonarea activității de marketing, publicitate şi relaţii cu publicul 
 

01.09.2000 - 20.11.2002 Inginer III  

SNTFC CFR Călători S.A., Bucureşti – Serviciul Marketing 

▪ dezvoltare diverse programe și site-uri web necesare activității 

▪ realizare a diverse studii şi cercetări  

▪ realizarea graficii şi organizarea conţinutul cataloagelor şi materialelor publicitare pentru prezentarea 
la diverse târguri şi expoziţii 

▪ proiectarea si amenajarea stand-urilor de prezentare la târguri şi expoziţii 

▪ realizarea graficii coperţilor şi coordonarea publicării mersului de tren 
 

15.04.2000 - 01.09.2000 Inginer III 

C.N. CFR S.A., Bucureşti – Stația Gara de Nord 

▪ dezvoltarea unui program pentru realizarea planului grafic de lucru al staţiei 

▪ întocmirea regulamentelor de funcţionare ale staţiei 

▪ elaborarea şi optimizarea proceselor tehnologice de lucru pentru toate compartimentele staţiei 

▪ coordonarea şi instruirea personalului operativ al staţiei 
 

19.09.1996 - 01.04.2000 Inginer IV  

C.N. CFR S.A., Bucureşti 

▪ elaborarea regulamentelor de funcţionare ale staţiei 

▪ elaborarea şi optimizarea proceselor tehnologice de lucru pentru toate compartimentele staţiei 

▪ coordonarea şi instruirea personalului operativ al staţiei 
 

2014 WM206 –IBM WebSphere MQ V.7.5. System Administration  

Avnet Technology Solutions 

Curs de specializare 

 

2014 WM101 – Technical Introduction to IBM WebSphere MQ  

Avnet Technology Solutions 

Curs de specializare 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 
 

 

2012 Director departament Informatică (COR 133006)  

Bugetul IT 

Ensight Management Consulting –  Autoritatea Naţională pentru Calificări 
Curs de specializare 

 

2012 

 

Manager de proiect i  

G.S. Consulting Serv S.R.L. –  Autoritatea Naţională pentru Calificări 
Curs de specializare 

 

2000 

 

Oracle Academy Initiative Curriculum  

Introducere în bazele de date: SQL şi PL/SQL 

Universitatea Politehnica din Bucureşti 
Facultatea de Automatică şi Calculatoare 

 

1996 – 2001 

 

Inginer  - Specializarea Calculatoare  

Universitatea Politehnica din Bucureşti 
Facultatea de Automatică şi Calculatoare 

 

1996 – 1997 

 

Master - Specializarea Logistica Transporturilor  

Universitatea Politehnica din Bucureşti 
Facultatea Transporturi 

 

1991 - 1996 

 

Inginer Licențiat - Specializarea Tehnica Transporturilor  

Universitatea Politehnica din Bucureşti 
Facultatea Transporturi 

 

1986 – 1990 

 

Liceul de matematică - fizică “Mihai Viteazul” Bucureşti  

Specializarea matematică-fizică 

 

2001-2001 Cisco CCNA  

Cisco Academy din cadrul UPB 

 

1996 Menţiune la la Sesiunea de comunicări stiinţifice din Facultatea de 
Transporturi 

 

Program de rezervare electronica a locurilor la trenurile de călători 

 

1995 

 

Membru al unui proiect de cercetare pentru SNCFR  

UPB – Facultatea de Transporturi 

 

1995-1997 Administrator de sistem  Linux şi Web Admin  

UPB – Facultatea de Transporturi 

 

1994 -1997 Administrator reţea Novell NetWare  

UPB – Facultatea de Transporturi 

 

Limba maternă Română 
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Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1  C1 C1 C1 C1 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
 

Permis de conducere  B 


