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CURRICULUM VITAE       

                            

 
 

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 

Curriculum Vitae  
Europass 

 

Nume / Prenume  SZENTES Iosif  

Adresa(e)  (România) 

Telefon(oane)  Mobil  

Fax(uri)  

E-mail(uri) iosif.szentes@cfrcalatori.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română  
  

Data naşterii 10/07/1965 
  

 

Domeniu ocupaţional 

 

Actuala functie  

 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

 

Transporturi Cai Ferate 

 

  Director General SNTFC “CFR Calatori” SA 

Incepand cu data de 10.03.2015 si pana in prezent 

 Implementează strategiile sectoriale stabilite prin Planul de Administrare şi Planul de 

Management al Societăţii; 

 

 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Perioada 
 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

 

 

 

  Membru Directorat SNTFC “CFR Calatori” SA 

Incepand cu data de 10.10.2014 si pana in 10.03.2015 

 Implementează strategiile sectoriale stabilite prin Planul de Administrare şi Planul de 

Management al Societăţii; 
  

  
 

mailto:iosif.szentes@cfrcalatori.ro
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Experienţa 
profesională 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

 

 

 

 

 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

 

 

 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi si responsabilităţi 

principale 
 
 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi si responsabilităţi 

principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
 

 
 
 
12.05.2014 – 09.10.2014 
Director Relatii Internationale si Institutionale - „CFR Calatori” SA 
Numit prin decizia Directoratului „CFR Calatori” SA Nr.A1/970/13.05.2014 
 
 Implementează strategiile sectoriale stabilite prin Planul de Administrare şi Planul de 
Management al Societăţii; 
 Asigură buna colaborare cu alte întreprinderi feroviare de transport din străinătate, pentru 
promovarea traficului feroviar internaţional şi armonizarea politicii de transport;  
 Reprezintă societatea în relaţiile cu organismele şi organizaţiile profesionale internaţionale 
(UIC, CER, CIT, SERG, COLPOFER, FTE, etc.) în limitele mandatului aprobat şi 
coordonează activităţile care rezultă din participarea societăţii la acestea 
 
21.02.2013 – 12.05.2014 
Consilier – Compartiment Strategie - SNTFC „CFR Calatori” SA 
 
Coordonarea activitatii de identificare a proiectelor companiei si a surselor de finantare 
Elaborare Strategii de dezvoltare a Companiei pe diferite domenii 
Actualizarea tuturor fiselor de proiect in raport cu nevoile reale ale companiei 
Participare sedintele Comitetului de monitorizare a proiectelor POS-T 
Participare in comisie de elaborare a Masterplanului General in Transporturi 
Membru Grup de Mobilitate Zona Metropolitana Bucuresti in cadrul Primariei Bucuresti 
17.01. – 21.02.2013 
Instructor Central in cadrul Serviciului Mers Tren (Directia de Exploatare - SNTFC „CFR 
Calatori” SA dupa demisia de onoare din functia de Director Exoloatare) 
 
23.07.2012 – 17.01.2013 
Director Exploatare – SNTFC „CFR Calatori” SA 
Coordonarea activitatii de exploatare a companiei in corelatie cu mersul de tren, parcul de 
material rulant aflat la dispozitie 
Elaboreaza mersul de tren anual dupa principiile stabilite de  managementul de top 
Urmareste realizarea indicatorilor de exploatare precum si a celor din Pachetul Minim Social 
Urmareste mentinerea unui echilibru de plati pentru balanta KV cu celelalte administratii de 
cale ferata 
 
16.07.2010 – 23.07.2012 
Director CCIPTFT (Centru CENAFER) Brasov 
 
Organizarea intregii activitati de formare profesionala, calificare, perfectionare in cadrul 
Centrului CENAFER Brasov, exploatarea patrimoniului existent (cca. 300 locuri cazare), 
coordonarea personalului din subordine, intocmirea si urmarirea bugetului propriu, derularea 
in conditii normale a celor doua proiecte europene proprii. 
Coordonator de activitati pentru proiectul ”Formarea formatorilor: o necesitate pentru 
alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesionala din domeniul 
feroviar”, conceput si depus de mine pe axa 1.3 POSDRU (ID 38654), care s-a aprobat in 
02.07.2009, la care am fost numit initial manager proiect,functie la care am renuntat in 
16.07.2010, ramanand numai expert pe termen lung. 
Coordonator de activitati pentru proiectul ”Calificarea angajatilor din transporturile 
feroviare”, conceput si depus de mine, pe axa 2.3. POSDRU (ID 55283). 
Expert in cadrul proiectului pe axa 3.2.POSDRU cu ID 55286 – „Flexibilitate si 
adaptabilitate in transportul feroviar”. (toate proiectele sunt derulate de CENAFER si au 
fost concepute, scrise elaborate de mine). 
Am conceput un sistem complex de simulator de instalatie de centralizare electrodinamica 
CED – CR2 si CR3 pentru impiegatii de miscare, realizat si pus in functiune la 01.09.2009 la 
CENAFER Bucuresti, cu unitati mobile interconectabile prin Internet.  
In cadrul activitatii specifice, am organizat proceduri de achizitii publice pentru produse si 
servicii, cu intocmirea caietului de sarcini si documentatiei achizitiei publice aferente. 
Sunt membru echipa de elaborare al proiectului de cercetare-dezvoltare FP7 - Programul  4 
– Parteneriate in domeniile prioritare, proiectul „SIMSA - SISTEM INTEGRAT PENTRU 
TESTAREA PROGRAMELOR APPLICATIVE ALE UNUI cbRIS PENTRU STATII 
FEROVIARE MICI SI MIJLOCII” 
Realizator modul de invatare e-learning pentru „Logistica transporturilor” 
 
Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER Bucureşti 
Calea Griviţei nr. 343, sectorul 1, Bucureşti, România 
Tel/fax: 00 40 310 808 602, Website: www.cenafer.ro  
Centrul Teritorial Braşov, Str. Hărmanului nr. 12, Braşov, tel. 00 40 310 808 617 
 

http://www.cenafer.ro/
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

 

 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 

Perioada 

01.09.2009 – 16.07.2010 

Manager proiect  
 
In cadrul POS DRU, axa 1.3. –proiectul ”Formarea formatorilor: o necesitate pentru 
alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesionala din 
domeniul feroviar.”care s-a aprobat in 02.07.2009, la care am fost manager 
proiect,  

 
Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER Bucureşti 
Calea Griviţei nr. 343, sectorul 1, Bucureşti, România 
Tel/fax: 00 40 310 808 602, Website: www.cenafer.ro  

Formarea-calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului care 
efectueaza activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a 
circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi 
participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa 
circulaţiei din transportul feroviar 

 

18/10/2007 – 31.08.2009 

Funcţia sau postul ocupat Consilier Director General 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Coordonarea echipelor de proiect, redactare de cereri de finanţare, accesare şi obţinere de 
fonduri structurale nerambursabile, dezvoltare de strategii pe termen mediu şi lung, 
dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu instituţiile de profil din UE  
In cadrul acestei activitati am participat ca expert in proiectul „FORMA - Studiu National 
Prospectiv al relatiei calificari - competente pentru angajatii din sectorul mentenantei 
mijloacelor terestre motorizate de transport de bunuri si persoane, pentru o formare 
profesionala adaptata pietei”, din cadrul POS DRU strategic, Axa 1.4 – Calificari europene 
Autorul articolului „Simularea in instruirea operatorilor feroviari”, revista de specialitate MID, 
nr. 3/2008, articolului „Simularea instalatiilor feroviare de interblocare si reglare a traficului” 
(MID nr.5/2008) si articolului „Simularea interactiunii dintre procesul feroviar si instalatia de  
conducere a traficului” (MID nr. 6/2008). 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER Bucureşti 
Calea Griviţei nr. 343, sectorul 1, Bucureşti, România 
Tel/fax: 00 40 310 808 602, Website: www.cenafer.ro  
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Formarea-calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului care 
efectueaza activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a 
circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi 
participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa 
circulaţiei din transportul feroviar 

  

 

Perioada 

 

03/01/2007 - 18/10/2007  

Funcţia sau postul ocupat Expert - Instructor I. 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Formare-calificare şi perfecţionare profesională, prin cursuri de specialitate, pentru funcţii cu 
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar din ramura ”Mişcare-
Comercial MC”. 
Preşedinte în comisia de specialişti pentru verificarea profesională periodică la funcţiile cu 
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar din ramura ”Mişcare-
Comercial MC”.  
Membru în comisia de specialişti privind autorizarea în activităţile de siguranţa circulaţiei din 
transportul feroviar pentru funcţiile/meseriile din ramura ”Mişcare-Comercial MC” 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER Bucureşti 
Calea Griviţei nr. 343, sectorul 1, Bucureşti, România 
Tel/fax: 00 40 310 808 802, Website: www.cenafer.ro  
Centrul Teritorial Braşov, Str. Hărmanului nr. 12, Braşov 
 

http://www.cenafer.ro/
http://www.cenafer.ro/
http://www.cenafer.ro/
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Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Formarea-calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului care 
efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a 
circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi 
participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa 
circulaţiei din transportul feroviar 

  

Perioada 01/10/2005 - 01/05/2006  

Funcţia sau postul ocupat Responsabil Circulaţie Feroviară – cu atestat AFER 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Organizarea, coordonarea şi urmărirea activităţii operatorului de transport feroviar şi de 
manevră feroviară pe linie de siguranţa circulaţiei 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC CEFMUR SA Târgu Mureş, jud. Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Transport feroviar de marfă, casă de expediţii feroviare 

  

Perioada 04/2005 - 11/2005  

Funcţia sau postul ocupat Agency Manager (Braşov şi Covasna)  

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Organizarea activităţii specifice, recrutarea, pregătirea, promovarea agenţilor de asigurări, 
motivarea lor, asigurarea infrastructurii şi logisticii corespunzătoare funcţionării în condiţii de 
performanţă 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC OMNIASIG Asigurări de viata SA, Website: www.omniasiglife.ro  
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Asigurări de viaţă, medicale, dentare şi de grup 

  

Perioada 2003 - 2005  

Funcţia sau postul ocupat Persoană fizică autorizată 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Activitate de studierea pieţii şi sondaj, consultant financiar, activitate de management şi 
marketing. 
Proiectarea şi managementul proiectelor europene (Sapard ,  pentru IMM-uri sub autoritatea 
ANIMMC) 
Realizari: in cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2006 de susţinere a 
investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a 
investiţiilor de modernizare/retehnologizare 2006, am obtinut finantare nerambursabila 
pentru firma SC DD MobilTrans SRL 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC DDMobilTrans SRL Miercurea Ciuc, www.ddmobil.ro 
Forever Living Products, www.flp.ro 
SC Landco SRL – Ungaria, www.landco.ro, www.landco.hu  
SC EFCON SRL 
Szentes Iosif PFA 
Project Management Consulting SRL – www.project-management-consulting.ro 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Management, marketing, studiere de piaţă, multi-level-marketing, brokeraj 

  

Perioada 01/03/2003 - 15/09/2003  

Funcţia sau postul ocupat Inginer III. 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Organizarea activităţii staţiei CFR, planificarea şi urmărirea realizării indicatorilor de 
cantitate şi calitate, organizarea activităţii de instruire teoretică şi practică a personalului din 
subordine, îndeplinirea sarcinilor pe linie de siguranţa circulaţiei 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Compania Naţională ale Căilor Ferate Române, Regionala CFR Braşov, Staţia CFR 
Bartolomeu 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Transport feroviar 

  

http://www.omniasiglife.ro/
http://www.ddmobil.ro/
http://www.flp.ro/
http://www.landco.ro/
http://www.landco.hu/
http://www.project-management-consulting.ro/
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Perioada 

 

11/11/2002 - 31/03/2003  

Funcţia sau postul ocupat Șef Regulator de Circulaţie 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

1. Organizarea şi urmărirea activităţii specifice privind circulaţia trenurilor şi efectuarea 
manevrelor din staţiile de pe raza Regulatorului de Circulaţie 
2. Selectarea cadrelor de conducere 
3. Organizarea activităţii de instruire, îndrumare şi control 
4. Luarea măsurilor pentru evitarea evenimentelor de cale ferată 
5. Luarea măsurilor şi cercetarea cauzelor în cazul evenimentelor 
6. Implementarea sistemului calităţii la Regulatorul de Circulaţie Braşov 
7. Planificarea şi urmărirea indicatorilor de calitate şi cantitate specifici activităţii. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Compania Naţională ale Căilor Ferate Române, Regionala CFR Braşov, Regulatorul de 
circulaţie Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Transport feroviar 

  

Perioada 01/04/2001 - 11/11/2002  

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Siguranţa Circulaţiei 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

1. Organizarea şi urmărirea activităţii specifice 
2. Selectarea cadrelor de conducere 
3. Organizarea activităţii de instruire, îndrumare şi control 
4. Luarea măsurilor pentru evitarea evenimentelor de cale ferată 
5. Luarea măsurilor şi cercetarea cauzelor în cazul evenimentelor 
6. Implementarea sistemului calităţii în cadrul Regionalei CFR Braşov 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Compania Naţională ale Căilor Ferate Române, Regionala CFR Braşov.  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Transport feroviar 

  

Perioada 01/10/1999 - 01/04/2001  

Funcţia sau postul ocupat Şef Regulator de Circulaţie 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

1. Organizarea şi urmărirea activităţii specifice 
2. Selectarea cadrelor de conducere pentru subunităţile din sub ordine 
3. Organizarea activităţii de instruire, îndrumare şi control 
4. Luarea măsurilor pentru evitarea evenimentelor de cale ferată 
5. Luarea măsurilor şi cercetarea cauzelor în cazul evenimentelor 
6. Implementarea sistemului calităţii la Regulatorul de Circulaţie Braşov 
7. Planificarea şi urmărirea realizării indicatorilor de calitate şi cantitate 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Compania Naţională ale Căilor Ferate Române, Regionala CFR Braşov, Regulatorul de 
Circulaţie Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Transport feroviar 

  

Perioada 1995 - 1999  

Funcţia sau postul ocupat Şef Staţie Coordonator 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi din unitate. 
Selectare, instruire personal din subordine. 
Planificare, urmărirea realizării indicatorilor specifici. 
Luarea măsurilor pentru redresarea circulaţiei, pentru prevenirea, evitarea, cercetarea 
evenimentelor de cale ferată. 
Introducerea sistemului calităţii la nivelul unităţii. 
Întocmire reglementări tehnice şi de organizare, funcţionare. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Compania Naţională ale Căilor Ferate Române, Regionala CFR Braşov, staţia CFR Braşov 
Triaj 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Transport feroviar 

  

Perioada 1993 - 1995  

Funcţia sau postul ocupat Şef Staţie Coordonator 
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Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi din unitate. 
Selectare, instruire personal din subordine. 
Planificare, urmărirea realizării indicatorilor specifici. 
Luarea măsurilor pentru redresarea circulaţiei, pentru prevenirea, evitarea, cercetarea 
evenimentelor de cale ferată. 
Introducerea sistemului calităţii la nivelul unităţii. 
Întocmire reglementări tehnice şi de organizare, funcţionare. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Compania Naţională ale Căilor Ferate Române, Regionala CFR Braşov, staţia CFR Sfântu 
Gheorghe 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Transport feroviar 

  

Perioada 1992 - 1993  

Funcţia sau postul ocupat Şef Staţie Coordonator 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi din unitate. 
Selectare, instruire personal din subordine. 
Planificare, urmărirea realizării indicatorilor specifici. 
Luarea măsurilor pentru redresarea circulaţiei, pentru prevenirea, evitarea, cercetarea 
evenimentelor de cale ferată. 
Introducerea sistemului calităţii la nivelul unităţii. 
Întocmire reglementări tehnice şi de organizare, funcţionare. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Compania Naţională ale Căilor Ferate Române, Regionala CFR Braşov, staţia CFR 
Miercurea Ciuc 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Transport feroviar 

  

Perioada 1989 - 1992  

Funcţia sau postul ocupat Inginer III. 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Efectuarea stagiilor pentru ocuparea tuturor funcţiilor din ramura ”Mişcare-Comercial”. 
Planificarea, întocmire reglementări, urmărirea realizării indicatorilor de cantitate şi calitate 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Compania Naţională ale Căilor Ferate Române, Regionala CFR Braşov, staţia CFR 
Miercurea Ciuc 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Transport Feroviar 
 
 

  

Educaţie şi formare 

 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

 
 
 

Tema de disertatie 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 
 

 

 
 
 
09.01.2015 – finalizare prin Diploma de Doctor seria J., nr. 0000309/16.02.2015 
Doctorat la Ingineria Transporturilor sustinut in sedinta publica 
 
Retele si fluxuri 
Terminale de cale ferata 
Calitatea in transporturi 
Sisteme de transport 
 
 
Cercetari asupra stabilitatii programului de circulatie al trenurilor 
 
Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Transporturi 
Indrumator: Prof.Dr.Ing. Raicu Serban – Prorector UPB 
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Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

 

 

 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

 
 

Calificarea/diploma obţinută 

 

 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare                                     

 

 

Perioada 

01/10/2008 – 15.06.2009 

Cursuri de Master in Managementul Proiectelor in cadrul SNSPA Bucuresti – fara 
examen final 

Managementul proiectelor, Managementul echipei, Managementul riscurilor, Analiza 

financiara, economica, de senzitivetate, Strategii europene, etc. 

Deprinderea tehnicilor utilizate în managementul proiectelor 

Intelegerea mecanismelor specifice managemetului proiectelor europene 

Invatarea instrumentelor utilizate in managementul de proiect 

Crearea unei conduite specifice managerului de proiect. 

Tema de disertatie: PMO (project management office) de la initiere la implementare  

SNSPA – Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti, Facultatea de 
Comunicare 
 
 
 
 
 
24/07/2008 – 08.08.2008 
 

 

Manager proiect 

 

Deprinderea tehnicilor utilizate în managementul proiectelor 

Intelegerea mecanismelor specifice managemetului proiectelor europene 

Invatarea instrumentelor utilizate in managementul de proiect 

Crearea unei conduite specifice managerului de proiect. 

 

Structural Consulting Group - Euro Best Team, furnizor de program de formare "Manager 
de Proiect" acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi CNFPA. 

 
 
 

 

21/02/2008 - 25/02/2008  

             Calificarea/diploma 
obţinută 

Certificate of Attendance - Curs şi training de Managementul proiectelor în cadrul 
programului ”TenStep PMP Exam Preparation” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Ariile studiate: Integrare, Scop, Timp, Cost, Calitate, Resurse Umane, Comunicare, Risc şi 
Achiziţii, obţinând competenţele necesare susţinerii examenului Internaţional ”Project 
Management” în cadrul Project Management Institute, după îndeplinirea condiţiilor de 
efectuare a practicii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

TenStep România – Bucureşti, Website: www.tenstep.ro 
 

 
 
 
 
 

 

Perioada 27/09/2007 - 28/09/2007  

Calificarea/diploma obţinută Training Certificate - Curs şi training ”Effective Project Management” în cadrul 
programului ”Proiect Phare de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea IMM-lor din 
România” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Competenţe dobândite ca consultant individual în elaborarea planurilor de afaceri 

http://www.tenstep.ro/
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC) – Bucureşti,  
Website: www.animmc.ro 
 

  

Perioada 24/09/2007 →  

Calificarea/diploma obţinută Certificat nr. 331/C10/2007 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Fondurile Structurale în România - Programul Operaţional Sectorial - Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Institutul Român pentru Educaţie şi Calificare Europeană - IRECE Bucureşti 

  

Perioada 17/08/2007 - 19/08/2007  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Strategii de dezvoltare a transportului feroviar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Ministerul Transporturilor, Website: www.mt.ro 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada 04/2007 - 07/2007  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire Seria D, nr. 0053813 – Director de proiect 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Competenţe dobândite: Bună pregătire a proiectelor, cunoştinţe de cultură generală, 
conjugată cu aptitudini manageriale, cunoştinţe de ştiinţe sociale, economice şi umane, 
cunoştinţe de marketing, cunoştinţe de informatică, cunoştinţe de comunicare adecvată, 
capacităţi de comunicare cu beneficiarul, capacităţi de identificare a problemelor, capacităţi 
de identificare a resurselor, capacităţi în conceperea şi elaborarea proiectelor, capacităţi în 
cunoaşterea legislaţiei referitoare la finanţarea proiectelor şi obţinerea fondurilor, capacităţi 
în conducerea desfăşurării unui proiect, capacităţi în întocmirea rapoartelor şi referatelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Centrul Regional de Studii – Miercurea Ciuc 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel 2, Cod COR 123713 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Perioada 31/01/2007 →  

Calificarea/diploma obţinută Atestat pentru asigurarea pregătirii, perfecţionării şi autorizării personalului cu 
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei Seria SC ISFT 5-A nr. 0673 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Competenţe dobândite pentru asigurarea pregătirii, perfecţionării şi autorizării personalului 
cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din ramura ”Mişcare-Comercial” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Autoritatea Feroviară Română - AFER Bucureşti, Website: www.afer.ro 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada 11/10/2006 - 25/10/2006  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Introducere în elaborarea Planului Regional de Acţiune şi accesarea Fondurilor Structurale 
ale UE 

http://www.animmc.ro/
http://www.mt.ro/
http://www.afer.ro/
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Fundaţia ”Municipium Magyarorszag”, Budapesta 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Perioada 10/2006 - 11/2006  

Calificarea/diploma obţinută Certificat nr. 451/10.11.2006 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Discipline studiate: Managementul Proiectelor, Marketing şi Comerţ Internaţional, Planificare 
Financiară, Transfer Tehnologic şi Inovare, Aplicaţii IT în întreprinderi, Elaborare Plan de 
Afaceri, Programe ale Uniunii Europene în România 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Fundaţia Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - CRIMM Bucureşti, în cadrul 
unui program Phare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Perioada 18/09/2006 - 19/09/2006  

Calificarea/diploma obţinută ”Certificat de Participare” - Curs ”Cum se finanţează proiectele din fondurile 
structural 2007-2013” – Cluj Napoca 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Scrierea şi elaborarea proiectelor europene, stabilirea problemelor, cauzelor, obiectivelor, 
activităţilor, resurselor unui proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Institutul Român de Training – Bucureşti, Website: www.irt.ro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Perioada 11/09/2006 - 12/09/2006  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare - Cluj Napoca 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Redactarea şi managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Fundaţia ”Managementul autorităţilor publice locale”, Website: www.onkormanyzat.ro  

  

Perioada 16/06/2006 - 18/06/2006  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Dezvoltarea afacerilor, managementul proiectelor, marketing şi studierea pieţii, comunicare, 
completarea cererilor de finanţare, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Fundaţia ”Managementul autorităţilor publice locale”, Website: www.onkormanyzat.ro  

 
 
 
 
 
 

 

 

Perioada 10/04/2006 - 11/04/2006  

Calificarea/diploma obţinută ”Certificate of Participation” - Curs postuniversitar de managementul proiectelor 
European ”NANOMAT” din domeniul nano-tehnologiei 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Scrierea şi elaborarea proiectelor europene, diseminarea rezultatelor obţinute pentru 
proiectul ”NANOMAT” din cadrul fondurilor de cercetare-dezvoltare FP6 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea Politehnică Bucureşti, Catedra de Tehnologii Avansate şi Nano-Metrie – 
CTANM 

http://www.irt.ro/
http://www.onkormanyzat.ro/
http://www.onkormanyzat.ro/
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Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Curs postuniversitar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Perioada 09/08/2005 - 10/08/2005  

Calificarea/diploma obţinută Certificat ”LIMRA INTERNATIONAL” Windsor, Connecticut 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Asigurări de viaţă în grup  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

”LIMRA INTERNATIONAL” Windsor, Connecticut 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel internaţional 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Perioada 18/06/2001 - 22/06/2001  

Calificarea/diploma obţinută Adeverinţa nr. 070/22.04.2002 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Curs AUDITOR CALITATE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Asociaţia Română pentru Calitate - Bucureşti, Website: www.quality.ro 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel European Organization for Quality 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Perioada 11/06/2001 - 15/06/2001  

Calificarea/diploma obţinută Adeverinţa nr. 966/03.07.2001 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Elemente generale ale Standardelor din seria ISO 9000:2000, audituri interne şi aplicaţii 
practice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Asociaţia Română pentru Calitate - Bucureşti, Website: www.quality.ro 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel European Organization for Quality 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Perioada 19/06/2000 - 23/06/2000  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare nr. 80/20/156 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Curs Auditor de Calitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

CNCFR SA, Centrul de perfecţionare, Website: www.cfr.ro 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Perioada 1984 - 1989  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de inginer 

http://www.quality.ro/
http://www.quality.ro/
http://www.cfr.ro/
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Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Matematică, fizică, mecanică, rezistenţa materialelor, tehnologia prelucrării metalelor, 
dispozitive şi circuite electronice, sisteme de transport, construcţia şi întreţinerea căii, 
material rulant, mecanizarea încărcării şi descărcării mărfurilor, staţii şi complexe de cale 
ferată, desen tehnic, tehnologia transporturilor, mecanizarea şi automatizarea triajelor, 
informatică feroviară, organizarea şi conducerea întreprinderilor de transporturi, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Institutul Politehnic Bucureşti 
Facultatea Transporturi 
Secţia Tehnologia Transporturilor şi Telecomenzi Feroviare 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Învăţământ superior - ISCED 5 

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba maternă Maghiară – nativ 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  A1  
Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

Rusă  A1  
Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

Germană  A1  
Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi    

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Am experienţa muncii în echipă, comunicarea foarte bună cu membrii echipei şi rezolvarea 
problemelor sociale a angajaţilor. 
Fondator si fost vicepresedinte a asociatiei „Sanse egale fara frontiere” fondator  
Membru al „Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania - AGIR” 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă bună a managementului de proiect in managementul tactic si operativ şi in  
organizarea şi conducerea activităţii echipei. Experienţă bună în logistică, coordonarea şi 
controlul activităţii personalului.  

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Diagnosticare, depanare şi reparaţii electronice 
Am peste 10 publicari de articole de specialitate in reviste de specialitate cotate B+, asa 
cum sunt prezentate in memoriul de activitate cu lucrari  si comunicari stiintifice. 
In timpul liber redactez si elaborez studii de fezabilitate, planuri de afaceri si cereri de 
finantare pentru obtinere de fonduri europene si guvernamentale nerambursabile, avand 
proiecte depuse si castigate de peste 12.000.000 Euro, inclusiv in domeniul energiei 
regenerabile. Am realizat doua Studii de fezabilitate mari in domeniul Energiei alternative – 
parc solar (12.809.000 Euro) si realizare fabrica de bioetanol, (6.600.000 Euro), dar si alte 
cca.10 studii de fezabilitate pentru investitii mici (de pana la 1.500.000 Euro) 
 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

O bună stăpânire a programelor PhotoShop, AutoCad 
Utilizator de internet 

 

  

Competente si aptitudini 
artistice 

Pasionat de foto tradiţional 

  

Alte competenţe şi aptitudini Capacitate de organizare, de mobilizare, luarea deciziilor,adaptabilitate in diferite situaţii. 

 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Permis de conducere Categoria B din 1983 
  

Anexe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referinte 
 

 

 

Copii după toate actele menţionate la capitolul ”Educaţie şi formare profesională”, si anume: 
1.Copie Diploma de inginer 
2.Copie Certificat de absolvire Curs Formator organizat de CENAFER 
3. Copie Certificat de absolvire Curs Formator organizat de Universitatea Populara 
Tg.Mures 
4. Copie Certificat de absolvire Curs Manager proiect organizat de SC Euro Best Team SRL 
5. Copie Certificat de absolvire Curs Director  proiect organizat de Centrul Regional de 
Studii 
6. Copie Certificat de absolvire Curs Perfectionare Auditor de calitate AQ organizat de 
CNCFR 
7. Copie Atestat de absolvire Curs de instruire in domeniul Managementului Calitatii 
organizat de AFER 
8. Copie Adeverinta participare la curs calificare Auditor de calitate AQ organizat de 
Asociatia Romana pentru Calitate 
9. Copie Adeverinta participare la curs calificare Elemente generale ale standardelor din 
seria ISO 9000:2000 organizat de Asociatia Romana pentru Calitate 
10.Copie Certificat de participare Seminar „Strategii de dezvoltare a transportului feroviar” 
organizat de Ministerul Transporturilor si revista Eu.Ro.Com 
11.Copie Atestat de operare ca instructor pe Simulatorul de instalatii de Centralizare 
Electrodinamica tip SimCED 
12.Copie Certificat de participare la cursul Managementul elaborarii propunerilor de 
finantare, organizat de Institutul Roman de Training 
13.Copie Certificat Curs organizat de Fundaţia Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii - CRIMM Bucureşti, în cadrul unui program Phare 
14.Copie Certificat absolvire curs „Introducere in elaborarea Planului Regional de Actiune si 
accesarea Fondurilor Structurale ale UE, organizat de Fundatia „Municipium Magyarorszag 
– Budapesta” 
15. Copie Certificat de participare la cursul „Cum se finanteaza proiecte din Fondurile 
Structurale 2007-2013, organizat de Institutul Roman de Trening 
16.Copie Certificat curs LIMRA International, Windsor, Connecticut 
17.Copie Certificat de participare curs Postuniversitar proiect „NANOMAT” 
18.Copie Certificat de participare la training organizat de ANIMMC 
19.Copie Certificat de participare workshop „Fonduri structurale in Romania – POSDRU 
2007-2013, organizat de Institutul Roman 
20.Copie Certificat de absolvire curs TenStep PMP Exam Preparation, organizat de 
TenStep Romania   
21. Copie Certificat de absolvire seminar „Planificare strategica” organizat de „The World 
Bank Group” – 22.11.2013 
22. Copie Certificat de absolvire seminar „Dezvoltarea tranmsportului urban in Zona 
Metropolitana Bucuresti” organizat de „The World Bank Group” – 04.03.2014 
23. Copie Certificat de absolvire program de perfectionare „Management si Marketing in 
Transporturi” Seria POSDRU nr. 2300/2010 
24. Copie Certificat de absolvire program de perfectionare „Formarea formatorilor prin 
metode bazate pe TIC si e-Learning” Seria POSDRU nr. 0093/2010 
25. Copie Certificat de absolvire program de perfectionare „Notiuni generale privind 
sdanateatea si securitatea in munca si gestionarea situatiilor de urgenta” Seria POSDRU nr. 
0010/2010 
 
 
La cerere: 

 
Prof.Dr.Ing.Serban Raicu – Universitatea Politehnica Bucuresti, 0744523339, Prorector 
  

 

 

Data 05.10.2016 

 


