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INFORMAŢII PERSONALE    Tanase Liviu  
 

  Bucuresti, Romania  

 

 liviu.tanase@cfrcalatori.com  

 M | 1967  Nationalitate-Romana  

 

 
 

 

   Perioada 
 
                  2016 – prezent 
 
 
 
 
                     
 
                    2015 – 2016 
 
                     
  
                    
 
                     2012 – 2015 
 
                    
                    
 
                     2011 – 2012 
 
 
 
 
 
 
                     2002 – 2011 
 
                    
 
 
                       
 
 
 
                     
 
 
 
                     1999 - 2002 
 
                     

 
 
 

                     1998 – 1999 
             

 
 
                   1993 - 1998 

Angajator: SNTFC CFR CALATORI SA – B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod 
010873 Bucuresti – ROMANIA,  Pagina web: http://www.cfrcalatori.ro 

  Director Mentenanta MR                                
                 Responsabilitati: Coordonarea activitatii de mentenanta flota locomotive și vagoane de calatori 
in unitatile de reparații și atelierele CFR Calatori.  Corelarea şi adaptarea activitatii de mentenanta in 
depouri si revizii de vagoane în funcţie de necesităţile de exploatare şi priorităţile societăţii.  Coordonarea 
activitatii de contractare a serviciilor de mentenanta a parcului de vehicule. Asigurarea operativa a 
reparatiilor curente ale  parcului de locomotive si vagoane apartinand CFR CALATORI; 

  Director Material Rulant                                 

                    Responsabilitati: Coordonarea activitatii de reparatii material rulant  de calatori. Gestionarea 
resurselor alocate in vederea asigurarii parcului de vehicule. Coordonarea activitatii referitoare la 
reînnoirea flotei de CFR Calatori, cu noi tipuri locomotive, automotoare și vagoane de pasageri. 
Reconstrucția, modernizarea de vagoane, automotoare, locomotive și rame electrice, în conformitate cu 
politica generala a companiei. 

 Sef Serviciu Locomotive                                

                Responsabilitati: Contractarea serviciilor de reparatie locomotive si automotoare. Intocmirea si 
realizarea planului de reparatie vehicule si asigurarea starii tehnice a parcului de material rulant tractiune. 
Intocmirea documentatiilor pentru reînnoirea flotei de CFR Calatori, cu noi tipuri locomotive, automotoare 
și vagoane. Gestionarea parcului de locomotive si automotoare.  

 Director Material Rulant                                  

                   Responsabilitati: Coordonarea activitatii de reparatii material rulant  de calatori. Gestionarea 
resurselor alocate in vederea asigurarii parcului de vehicule. Coordonarea activitatii referitoare la 
reînnoirea flotei de CFR Calatori, cu noi tipuri locomotive, automotoare și vagoane de pasageri. 
Reconstrucția, modernizarea de vagoane, automotoare, locomotive și rame electrice, în conformitate cu 
politica generala a companiei. 

 
Angajator: SNTFM CFR MARFA SA – B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod 
010873 Bucuresti – ROMANIA,  Pagina web:  http://www.cfrmarfa.com/ 

 Sef Serviciu Reparatii                                        

                   Responsabilitati: Derularea planului de reparatie locomotive si automotoare si asigurarea starii 
tehnice a parcului de material rulant tractiune. Intocmirea documentatiilor pentru reînnoirea flotei de MR, 
cu noi tipuri locomotive, automotoare și vagoane. Gestionarea parcului de locomotive si automotoare. 
Reconstrucția, modernizarea, automotoarelor, locomotivelor și ramelor electrice. 

 Sef Proiect Modernizare Material Rulant       

                   Responsabilitati: Reconstrucția, modernizarea, automotoarelor si locomotivelor.  Intocmirea 
documentatiilor pentru reînnoirea flotei de MR, cu noi tipuri locomotive, automotoare și vagoane. 
 

Angajator: SAAF SA Societatea de Administrare Active Feroviare - B-dul Dinicu 
Golescu, nr. 38, sector 1, cod 010873 Bucuresti – ROMANIA,  Pagina web: 
http://www.saaf.ro/ 

 Coordonator Contract inchiriere si service locomotive in Germania    

 Sef delegatie romana, Sef Service la Teheran – Iran                                 

 Sef Serviciu Material Rulant                                                                           

 
Angajator: SNTFC CFR CALATORI SA – B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod 
010873 Bucuresti – ROMANIA,  Pagina web: http://www.cfrcalatori.ro/ro 

 Sef Sectie Exploatare                                                                                      
 

Angajator:  SNCFR  
 Sef Atelier Reparatii  Dep. Palas Constanta                                                

 Sef Atelier Reparatii  Dep. Medgidia                                                             

 

http://www.cfrmarfa.com/
http://www.cfrcalatori.ro/ro
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       EDUCAŢIE ŞI FORMARE    
                        

                 Perioada                                                         1987 – 1992 
             Calificarea                                                       Inginer  
             Profil                                                                Material Rulant de Cale Ferata 
             Discipline studiate                                          -     Mecanica si vibratii 
                                                                            -     Tractiune electrica 
                                                                            -     Tractiune Diesel 
                                                                                              -     Motoare 
                                                                         -     Dinamica Rularii 
                                                                               -     Frane 
                                                                        -     Structuri portante 
                     -     Rezistenta materialelor si organe de masini 
 
            Numele Institutiei  de invatamant:                   Universitatea  Politehnica Bucuresti 

                             Facultatea de Transporturi, Sectia Material Rulant de Cale Ferata 
 

Perioada                                   1992 – 1993 
Specializarea                             Mecanic Locomotiva LE, LDE, LDH 

 
Perioada                                    2015 
Calificarea                             Planificare Strategica in Afaceri 

               Numele Institutiei  de invatamant   The KPI Institute 
 

 

     COMPETENΤE  PERSONALE    

  

 

 

Limba  maternă romana  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral                     

Engleza nivelul c1 nivelul c1 nivelul c1 nivelul c1 nivelul c1 

Franceza nivelul c1 nivelul c1 nivelul b1 nivelul b1 nivelul c1 

 

  

Competenţe de comunicare   bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa obtinuta in functii de conducere 

 cunostinte importante privind  negocierea si incheierea contractelor 

 participari numeroase la forumuri interne si internationale  
 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 Experienta de peste 10 ani in functii de conducere si manageriale la mai multe societati 

 Coordonarea activitatii de mentenanta/ reparatii pentru un parc de peste 700 locomotive si 
automotoare, respectiv peste 1000 vagoane 

 Coordonarea activitatii de mentenanta/ reparatii intr-o raspandire nationala cu 8 regionale, peste 30 
locatii locomotive si vagoane in structurile subordonate si cca 1500 salariati angrenati in activitatea 
destinata locomotivelor si aproximativ 400 pentru vagoane. 

 Coordonarea programelor de reparatii si investitii material rulant anuale ce depasesc frecvent 200 
milioane lei anual 

 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 o bună cunoaştere a proceselor de control a calităţii, dobandita urmare a coordonarii structurilor 
specializate de receptie tehnica 

 abilitati de analiza, sinteza si decizie 
 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  
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Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Experimentat  Experimentat Independent  Experimentat  Experimentat 

  

 Alte competenţe digitale 

 instalarea si configurarea sistemelor de operare PC, mobile (windows, android) 

 instalarea si configurarea retelelor wifi 

 diagnoza si dupa caz repararea  PC (software, hardware)  

 bune cunoastere a programelor de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări) 

 bune cunoştinţe de editare audio, foto, video, inregistrari audio hifi  
 
 

Alte competenţe   diagnoza auto 
 

Permis de conducere  categoria B / 1989 

 


