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INFORMAȚII PERSONALE Ştefan Valeriu 
  Str. Padina, nr. 4, oraș Brașov, cod poștal 500283, România. 

 -  +40725304193 
 stefanvaleriu@yahoo.com  
Yahoo: stefanvaleriu 

 
Sexul Masculin Data nașterii 23.10.1962 Naționalitatea Română 

 
 

 
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 

 

 Perioada: NOIEMBRIE 2020 – prezent 

Director 

„CFR SCRL BRASOV” SA Braşov 

Adresa : Brasov, Str. Fundatura Harmanului, nr. 2, cod postal 500240 

Telefon/Fax:  0268 334434,  

                                                                                                                                                         

 Coordonarea activitatii  sectiilor de reparatii din depouri si a sectiei de activitate 
industriala din societate; a Serviciului Tehnic, Productie, Investitii, Dezvoltare; a Biroului 
Calcul Prestatii, Norme de munca, Mecano-energetic; Metrologie, Patrimoniu; 

 Organizarea cadrului pentru realizarea indicatorilor de cantitate şi de calitate 
din activitatea de exploatare, stabiliti pentru organizatie; 

 Urmarirea, gestionarea si imbunatatirea normelor de consum de materii prime 
si materiale, piese de schimb, combustibili, energie electrica; 

 Elaborarea propunerilor pentru planul de productie; urmarirea realizarii 
acestora dupa aprobarea lor de  catre Administratorul special ; 

 Asigurarea aplicarii proceselor tehnologice in productie si imbunatatirea 
acestora, astfel incat sa se elimine defectarile in termen de garantie imputabile 
societatii; 

 Asigurarea respectarii termenelor de imobilizare in reparatie a materialului 
rulant, conform contractelor incheiate cu beneficiarii; 

 Mentinerea si imbunatatirea continua a sistemelor de intretinere vehicule 
feroviare si  managementul calitatii, asigurarea resurselor necesare, realizarea 
obiectivele stabilite in aceste domenii; 
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Perioada: Mai 2017 – Noiembrie 2020 

Sef Divizie Exploatare                                                                                               

SNTFC „CFR CALATORI” SA- Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Călători 
Braşov 

Adresa : Brasov, B-dul Iuliu Maniu, nr.45A, cod postal 500091 

Telefon/Fax:  0268 477063,  

Telefon CFR: 95-144500 

                                                                                                                                                         

 Asigurarea necesarului de material rulant motor şi remorcat, conform 
necesitaților de exploatare 

 Organizarea cadrului pentru realizarea indicatorilor de cantitate şi de calitate 
din activitatea de exploatare, stabiliti pentru organizatie 

 Organizarea activitatii pentru încadrarea în normele de consum de cobustibil si 
energie stabilite, stabilirea de măsuri privind gestionarea combustibililor, analiza 
stocurilor de combustibil pe subunităţi şi stabilirea măsurilor care se impun pentru 
asigurarea alimentării locomotivelor cu combustibilul necesar. 

 Urmărirea folosirii eficientă a forţei de muncă din activitatea subunităților 
precum şi  respectarea regimului de muncă, reducerea orelor neproductive, stabilirea 
de masuri pentru eficientizarea utilizării forței de muncă; 

 Urmărirea regularității circulaţiei trenurilor de călători pe secţiile de circulaţie ale 
SRTFC Brașov şi stabilirea de măsuri pentru redresarea circulaţiei în cazul apariției de 
devieri de la graficul de circulaţie 

 Analizarea împreună cu sectorul comercial a utilizării trenurilor la nivelul 
SRTFC Brașov şi elaborarea de propuneri pentru redimensionarea compunerii 
garniturilor trenurilor, în funcţie de cerinţele pieţei de  transport 

 Urmărirea asigurării condițiilor de confort în trenurile de călători pentru 
garniturile din parcul alocat  

 Realizarea sarcinilor atribuite pentru implementarea, dezvoltarea si 
respectarea cerințelor Sitemului de Intretinere a Vehiculelor Feroviare-SIVF, Conform
cerințelor O.M.T. nr. 635/08.05.2015  

 

Perioada: Iulie 2002 – Mai 2017 

Inspector de stat  
Autoritatea Feroviară Română-AFER 

 Adresa:  București,  Calea Griviței, nr.393, cod 010719, sector 1, România 

 Telefon:  +40-21-3077900 

 Numărul de fax: +40-21-3164258 

 
 

isftbv@afer.ro 

http://www.afer.ro 
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 Audituri ale sistemului de întreţinere a vehiculelor feroviare motoare şi 
remorcate, efectuate la organizaţii deţinătoare de certificate ERIV/FIV; 

 Audituri ale sistemului de management al siguranţei (SMS), efectuate la 
operatori de transport feroviar; 

 Controale și inspecții de stat efectuate cu scopul de a stabili modul de 
respectare a legislației feroviare și stabilirea măsurilor necesare în vederea respectării 
ei; 

 Examinarea personalului cu responsabilități în siguranța circulației în vederea 
obținerii de autorizații sau permise; 

 Participarea la acțiunile de investigare a accidentelor și incidentelor feroviare; 
 Participarea în comisiile de armonizare cu legislația europeană a 

regulamentelor, instrucțiunilor și ordinelor din domeniul feroviar; 
 
 

 

Perioada: Octombrie 1998 – Ianuarie 2002 

Șef serviciu exploatare și reparații material rulant 
SNTFC „CFR CĂLĂTORI” SA- Regionala de Transport Feroviar de Călători Braşov 

 Adresa:    Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 45A, Brașov, România 

 Organizarea și conducerea sectorului de exploatare material rulant din cadrul 
Regionalei de Transport Feroviar de Călători Brașov; 

 Urmărirea regimului de muncă, a consumurilor de combustibil și energie, a 
aprovizionării cu materiale și piese de schimb pentru locomotive și vagoane, a 
derulării contractelor de mentenață a materialului rulant, a contractelor de salubrizare 
vagoane, etc.; 

 Stabilirea și urmărirea derulării planurilor de investiții în sectorul de activitate, 
conlucrarea cu personalul din compartimentul dispecerat mijloace de transport în 
cazul apariției unor devieri majore de la graficul de circulație; 

 Implementarea şi menţinerea sistemului de management al calității în sectorul 
de activitate; 

 Participarea ca profesor la cursurile de formare profesională (mecanic 
locomotivă și maistru locomotive) 
 

 
 
 

 

Perioada: Iulie 1993- Iulie 1997 

Șef Depou Adjunct 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNCFR - Regionala CF Brașov, Depoul Brașov  

 Adresa:    Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 45A,  România 

 Organizarea și conducerea sectorului de reparații locomotive; 
 Administrarea sectorului mecano-energetic; 
 Organizarea și conducerea sectorului logistic; 
 Organizarea și coordonarea mijloacelor feroviare de intervenție - tren de ajutor

specializat cu vinciuri hidraulice, macarale de 125 tf și 250 tf; 
 Participarea în comisiile de cercetare a accidentelor și evenimentelor de cale 

ferată; 
  

Perioada: Iulie 1990 – Iulie 1993 

Șef atelier reparații curente 
SNCFR-Regionala CF Brașov, Depoul Brașov  

 Adresa:    Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 45A,  România 

 Organizarea și conducerea sectorului de reparații curente la locomotive; 
 Participarea la organizarea și conducerea sectorului logistic; 
 Participarea în comisiile de cercetare a accidentelor și evenimentelor de cale 

ferată; 
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
 

 02.03.2016 DIPLOMĂ DE DOCTOR, Februarie 2016, UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA DIN BUCURESTI, in domeniul Ingineria transporturilor, 
OMECS nr. 3209/23.02.2016; 

 
 25.03.2015 DIPLOMĂ DE MASTER, Iulie 2014, UNIVERSITATEA 

POLITEHNICA DIN BUCURESTI, Facultatea de Transporturi, in domeniul 
Inginerie mecanică, programul de studii Vehicule feroviare de mari viteze, seria 
M nr. 0007099; 

  
 15.07.2014 DIPLOMA DE AUDITOR CALITATE EOQ, EUROPEAN 

ORGANIZATION FOR QUALITY, Registration No: 54884; 
 
 24.04.2014 DIPLOMA DE AUDITOR CALITATE AC, ASOCIATIA ROMANA 

PENTRU CALITATE, Certificat A.R.C. nr. AC 260 
 
 04.12.1987 DIPLOMA DE INGINER, Iunie 1987, INSTITUTUL POLITEHNIC 

BUCURESTI, Facultatea de Transporturi, în profilul Mecanic, specializarea 
Material rulant de cale ferata, seria E nr. 7887; 

 
 04.07.1981. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT (Liceul Industrial Nr. 1 Câmpina), 

seria B nr.210051; 
 
 

COMPETENΤE PERSONALE 
 
 

Competențe de comunicare   Experienţă de comunicare cu operatorii de transport feroviar, gestionarii 
de infrastructură feroviară, atelierele de efectuare a întreţinerii la materialul 
rulant şi furnizori feroviari, dobândită în urma activităţilor de conducere a 
formaţiilor de lucru, auditurilor, controalelor şi inspecţiilor de stat;   

 Experienţa de colaborare cu organizaţii internaţionale din domeniul 
feroviar, obţinută prin coordonarea unor echipe de mentenanță locomotive în 
cadrul unui contract derulat între România și Republica Federală Iugoslavia, în 
perioada ianuarie-martie 1998 și a contractului de recepţie tehnică şi instruire 
pentru utilizarea, depanarea și întreținerea strungului subteran pentru osii de 
locomotive, din perioada 12-23 octombrie 1998, desfășurat la sediul firmei 
producătoare, Hegenscheidt-MFD GMBH, Erkelenz, Republica Federală 
Germania; 

 Comunicarea foarte buna, obţinută ca urmare a experienţei de profesor 
și diriginte la mai multe serii de elevi de liceu, școli de maiştri și școli de 
mecanici locomotive, între anii 1995-2002; 

 

  
Perioada: Septembrie 1987- Iulie 1990 
 
Inginer stagiar 
SNCFR-Regionala CF Brașov, Depoul Brașov  

 Adresa:    Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 45A,  România 
 Pregătirea în domeniul exploatării și reparațiilor de locomotive; 
 Cercetarea și stabilirea cauzelor de defectare a locomotivelor electrice și 

stabilirea măsurilor preventive; 
 Întocmirea situațiilor statistice privind calitatea reparațiilor efectuate la 

locomotivele electrice; 

Limba(i) maternă(e) Română 
Limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversație  Discurs oral   

Engleză B 1 B 1 A 2 A 2 A 2 
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Competențe dobândite la 
locul de muncă  

 Constatarea și depanarea materialului rulant motor, efectuarea reviziilor 
și reparațiilor la acesta inclusiv cu ridicarea de pe osii, competență dobândită 
în perioada 1987-1997 în cadrul sectorului de reparații locomotive din Depoul 
Brașov; 

 Efectuarea controlului ultrasonic al osiilor și bandajelor de locomotivă, 
competență dobândită în perioada 1988 -1997 în cadrul sectorului de reparații 
locomotive din Depoul Brașov și certificată prin Autorizația nr.1525/1992, 
eliberată de Institutul de Cercetări și Proiectări Tehnologice în Transporturi; 

 Exploatarea, depanarea și întreținerea strungurilor pentru osiile 
locomotivelor, dotate cu panou de comandă CNC, competență dobândită în 
anul 1998 la  Hegenscheidt-MFD GMBH, Erkelenz, Germania, fabricantul 
acestui tip de strung; 

 Utilizarea instalațiilor cu care sunt dotate trenurile macara precum și a 
trenurilor de ajutor specializate dotate cu instalații de vinciuri hidraulice, 
competență dobândită în perioada 1993-1997, prin coordonarea activității 
mijloacelor de ajutor  feroviar din dotarea Depoului Brașov, inclusiv în timpul 
intervențiilor efectuate la accidente și evenimente feroviare; 

 Cunoaşterea metodelor specifice ale managementului calității, 
competență confirmată prin Certificatul de Manager Sistem Calitate MC, 
eliberat de Asociația Română Pentru Calitate-ARC, nr.M0385/1998 și prin 
absolvirea cursului de Instruire-reactualizare în domeniul Managementului 
Calității, conform Standardului SR ISO 9001/2008, finalizat cu Atestatul MQ 
nr.P 765/2009, eliberat de AFER; 

 Cunoaşterea modului de gestionare a activităților de întreținere pentru 
vehiculele feroviare motoare şi remorcate şi a sistemelor de management al 
siguranţei (SMS), confirmate prin auditurile efectuate la întreprinderile feroviare 
și a administratorii de infrastructură ; 

 

 

 

 
 
 
  Data,         Semnătura, 
  02.12.2020 

Competențe 
organizaționale/manageriale  

 Organizarea activității de exploatare a locomotivelor și vagoanelor la 
societățile regionale de transport feroviar de călători, rezultate în urma 
reorganizărilor succesive ale SNCFR între anii 1998 -2002, competență dobândită 
ca șef serviciu exploatare material rulant; 

 Organizarea și conducerea activității de întreținere și reparare a 
materialului rulant motor, inclusiv cu ridicarea de pe osii, dobândită ca urmare în 
anul 1993 a cursului de perfecționare „Conducerea activității de reparații”, 
organizat de Centrul de Perfecționare, Documentare și Editură al Căilor Ferate și 
prin organizarea și conducerea unui sector format din 400 de muncitori, 15 maiştri, 
7 revizori de locomotivă, 2 șefi tren macara, 1 responsabil tren de ajutor specializat 
dotat cu vinciuri hidraulice, un șef atelier reparații curente la locomotive și un șef 
atelier reparații cu ridicare a locomotivelor, în perioada 1993-1997; 
 

Competențe informatice   Utilizarea eficientă a instrumentelor Microsoft Office; 

Alte competențe   Conducerea locomotivelor electrice, diesel-electrice și diesel hidraulice, 
efectuarea probelor de frână și manipularea instalațiilor de siguranță și vigilență și 
control punctal al vitezei, competență dobândită prin programul de stagiatură și 
certificată prin autorizația nr.453 SC/354/1988; 

Permis de conducere   Categoria B 


