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INFORMAŢII PERSONALE TIMIŞ BOGDAN  

 

  

 Bucureşti 
  
  

Sexul M 

Data naşterii 02 Mai 1974 

Naţionalitatea Română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

 
 
 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ  

03.05.2019 - Prezent Director Tracţiune 

SNTFC „CFR Călători”-SA 
▪ Coordonarea activităţii desfăşurate în cadrul Direcţiei Tracţiune; 
▪ Coordonarea activităţii de reparaţii şi întreţinere a materialului rulant motor, în conformitate cu politica 

SNTFC „CFR Călători”-SA şi încadrarea în bugetul de veneturi şi cheltuieli; 
▪ Coordonarea activităţii de exploatare specifice activităţii de tracţiune; 
▪ Coordonarea activităţii de întocmire a documentaţiior necesare contractării serviciilor de reparaţii 

material rulant motor; 
▪ Coordonarea activităţii de contractare a serviciilor de reparaţii material rulant motor la nivelul SNTFC 

„CFR Călători”-SA. 

01.05.2016 - 02.05.2019 

 

Şef Serviciu Modernizări Tracţiune 

SNTFC „CFR Călători”-SA 
▪ Urmărirea şi coordonarea derulării activităţii de reparaţii şi modernizare a parcului de material rulant 

motor în conformitate cu politica generală de dezvoltare a SNTFC „CFR Călători”-SA;  
▪ Coordonarea elaborării programului de reparaţii planificate şi modernizări material rulant motor, în 

conformitate cu politica SNTFC „CFR Călători”-SA, cu încadrarea în prevederile bugetului de 
venituri şi cheltuieli; 

▪ Coordonarea activităţii de întocmire a documentaţiior necesare contractării serviciilor de reparaţii 
material rulant motor; 

▪ Coordonarea activităţii de contractare a serviciilor de reparaţii material rulant motor la nivelul CFR 
Călători. 

2015-2016 Şef Serviciu Pregătire Documentaţii şi Întocmire Caiete de Sarcini 

SNTFC „CFR Călători”-SA 
▪ Coordonarea activităţii de întocmire a Caietelor de Sarcini pentru achiziţii piese de schimb, respectiv 

reparaţii material rulant (locomotive şi vagoane) aparţinând SNTFC „CFR Călători”-SA 

2014-2015 

 

Director Tehnic 

SNTFC „CFR Călători”-SA 
▪ coordonerea activităţii privind stabilirea necesarului lucrărilor de investiţii finanţate din fonduri 

proprii şi a lucrărilor de reparaţii mijloace fixe la nivel de SNTFC „CFR Calatori”-SA; 
▪ urmăreşte stadiul realizării lucrărilor de investiţii finanţate din fonduri proprii şi a lucrărilor de 

reparaţii mijloace fixe precum şi adaptarea acestora la nivel central şi la nivelul sucursalelor;  
▪ coordonează întocmirea programului anual de achiziţii pentru piese de schimb, combustibili şi 

lubrifianţi, echipament de protecţie şi securitatea muncii, materii şi materiale consumabile; 
▪ implementează strategia, modalităţile de exploatare şi valorificare a patrimoniului imobiliar, terenuri 

şi clădiri, controlează întreaga activitate de exploatare şi valorificare a acestuia în interesul  
societăţii; 

▪ coordonează activitatea din domeniul administrativ la nivelul centralului societății. 



 Curriculum Vitae Timiş Bogdan 

© Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu 
 

 

 

 

 

2013 – 2014 Director Depouri 

SNTFC „CFR Călători”-SA 
▪ coordonarea activităţii de mentenanţă a materialului rulant motor în subunităţile de tracţiune, în 

funcţie de necesităţile de tracţiune şi priorităţile SNTFC „CFR Călători”-SA; 
▪ coordonarea activităţii de aprovizionare a subunităţilor de tracţiune cu materiale şi piese de schimb 

necesare mentenanţei locomotivelor/automotoarelor/ramelor electrice; 
▪ coordonarea activităţii referitoare la întreţinerea, repararea şi verificarea liniilor ferate industriale, în 

vederea asigurării siguranţei circulaţiei în subunităţile de tracţiune ale SNTFC „ CFR Călători”-SA; 
▪ urmărirea modului de realizare a lucrărilor de investiții și reparații din cadrul subunităților de 

tracțiune; propune lucrări de investiții sau reparații noi în subunitățile de tracțiune; 
▪  coordonează activitatea de elaborare a documentelor specifice în vederea initierii procedurilor de 

achiziţie de produse/servicii/lucrari specifice Direcţiei Depouri pentru produse/servicii/lucrări 
achiziționate la nivel centralizat. 

2004-2013 Revizor Central Siguranţa Circulaţiei (Tracţiune) 

SNTFC „CFR Călători”-SA 
▪ coordonarea activităţii de siguranţă a circulaţiei a materialului rulant motor la nivel SNTFC „CFR 

Călători”-SA; 
▪ Controlează respectarea şi aplicarea prevederilor instrucţionale referitoare la siguranţa circulaţiei 

trenurilor şi securitatea transporturilor, acţionând pentru prevenirea cauzelor care ar putea produce 
perturbaţii în desfăşurarea transporturilor şi afectarea siguranţei circulaţiei; 

▪ Participă în comisiile de cercetare/investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare; 
▪ Răspunde de activitatea de siguranţă a circulaţiei a materialului rulant motor; 
▪ Efectuează controale generale sau controale dispuse, după caz, în unităţile SNTFC „CFR Călători”-

SA şi dispune măsuri de remediere asupra neregulilor constatate; 
▪ Întocmeşte dosare de cercetare şi propune măsuri disciplinare asupra personalului de tracţiune din 

SNTFC „ CFR Călători”-SA pentru neregulile constatate. 

2003-2004 Şef Secţie Reparaţii Locomotive - Depoul Bucureşti Călători 

CFR „SCRL Brasov”- Secţia de Reparaţii Bucureşti Călători 
▪ Cordonarea activităţii de reparaţii locomotive şi automotoare din parcul Depoului Bucureşti Călători 
▪ Răspunde de asigurarea necesarului zilnic de remorcare; 
▪ Răspunde în permanenţă de asigurarea parcului de exploatare al Depoului Bucureşti Călători.   

2000-2003 Şef Atelier Locomotive Electrice - Depoul Bucureşti Călători 

CFR „SCRL Brasov”- Depoul Bucureşti Călători 
▪ Organizarea activităţii de mentenanţă preventivă şi corectivă a parcului de locomotive electrice al  

Depoului Bucureşti Călători; 
▪ Îndrumarea şi coordonarea formaţiilor  de lucru, gestiunea muncii; 
▪ Organizarea şi coordonarea  activităţii de control ultrasonic, a întreţinerii dispozitivelor de siguranţă şi 

vigilenţă şi a instalaţiilor pentru controlul punctal al vitezei; 
▪ Responsabil cu controlul tehnic de conformitate pe flux şi la final, admite şi respinge produsele 

inspectate, aplică ştampila de conformitate cu codul personal, etc. 
▪ Întocmirea dosarelor de defectare ale locomotivelor  rămase defecte în exploatare şi a situaţiilor 

specifice sectorului de reparaţii, a situaţiilor cerute de către SNTFC „CFR Călători”-SA, etc. 
▪ Efectuarea analizei măsuratorilor la bandajele locomotivelor conform ordinelor în vigoare,  

coordonarea şi verificarea activităţii de măsurare şi înregistrare; 
▪ Analizarea şi rezolvarea  corespondenţei zilnice specifică sectorului de reparaţii, tratarea rapoartelor 

de eveniment, întocmirea planului de aprovizionare; 
▪ Întocmirea Registrului Şef Atelier, înregistrarea  tuturor  comenzilor de lucru, întocmirea fişelor 

tehnologice specifice materialului rulant, etc. 

1997-2000 Inginer Sector Reparaţii Locomotive - Depoul Bucureşti Călători 

Depoul Bucureşti Călători 
▪ Supravegherea  activităţii de reparatii pe fluxul tehnologic  al  parcului de locomotive  al  Depoului  

Bucuresti Calatori. 
▪ Intocmirea dosarelor de defectare ale locomotivelor  si a situatiilor specifice sectorului de reparatii, a 

situatiilor cerute de catre SNTFC Bucuresti, a planurilor de aprovizionare, etc. 
▪ Coordonarea Scolii personalului de atelier  si intocmirea  tematicii specifice  fiecarui sector de activitate.  
▪ Analizarea  si rezolvarea  corespondentei zilnice specifica sectorului de reparatii, tratarea rapoartele de 

eveniment, intocmirea planului de aprovizionare 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

 

 

 
 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

 

 

 

1997 – 1998 Masterat „Tehnica Vehicolelor Feroviare Adaptate Marilor Viteze” Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea Politehnică Bucureşti 
Facultatea de Transporturi 
Catedra de Material Rulant de Cale Ferata   

1992 – 1997 Inginer  - Diplomă de licenţă Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea Politehnică Bucureşti 
Facultatea de Transporturi 
Specializarea  Material  Rulant de Cale Ferată   

1988 – 1992 Diploma de bacalaureat Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Liceul  Industrial nr.2 Transporturi CF Cluj Napoca 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu 
  

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  

  

   

Competenţe de comunicare ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie. 

Competenţe 

 organizaţionale  / manageriale 

▪ abilităţi de analiză şi sinteză, de organizare, operativitate în luarea deciziilor, asumarea răspunderii, 
spirit de iniţiativă şi dorinţă de autoperfecţionare, 

▪  disponibilitate pentru lucrul în echipă şi colaborare, abilităţi de comunicare de mediere, abilităţi de 
instruire şi prezentare. 

Competenţe  

dobândite la locul de muncă 

▪ o bună cunoaştere a proceselor specifice activitatii de mentenanta a parcului de material rulant si a 

▪ gestiunii muncii si a personalului 

▪ o bună cunoaştere a activitatii de exploatare si reparatii specifice unitatilor SNTFC. 

▪ O buna cunoastere a activitatii specifice SNTFC CFR Calatori.   

▪ capacitatea de analiză şi de sinteză a situaţiilor specifice apărute în activitate; 

Competenţe informatice ▪ utilizare avansată Windows 

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Permis de conducere ▪ B 


