Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume

ION SIMU-ALEXANDRU

E-mail

simualexandruion@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

22 mai 1971

Telefon

0722693400

Experienţă profesională
Perioada

decembrie 2021 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

DIRECTOR GENERAL

Numele şi adresa angajatorului

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” SA

Activităţi şi responsabilităţi
..principale

-

conducerea și coordonarea activității de administrare a infrastructurii feroivare publice
aplicarea strategiei şi a politicilor de dezvoltare ale rețelei feroviare naționale
reprezentarea companiei pe plan intern și internațional

Perioada

2020 – 2021 (decembrie)

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Sucursala Regională CF Timișoara - Consilier
consilierea Directorului pe probleme tehnice, corespunzător activităților de bază ale gestiunii
și organizării activității de exploatare a infrastructurii feroviare în condiții de siguranță
propunerea de soluții pentru eficientizarea activității sucursalei și aplicarea politicilor de
dezvoltare aprobate de companie
participarea la elaborarea și actualizarea reglementărilor din activitatea regionalei, în
concordanță cu cerințele majore ale restructurării și reformei
colaborarea cu diviziile de specialitate pentru buna desfășurare a proiectelor de modernizare
a infrastructurii feroviare
-

Perioada

2014 – 2020

Funcţia sau postul ocupat

CNCF CFR SA - Director Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

coordonarea și planificarea activitățiilor specifice domeniilor de activitate – exploatarea
infrastructurii feroviare (linii, trafic, instalații), tehnic, economic, achiziții publice, investiții,
siguranța circulației, resurse umane, probleme speciale și documente clasificate;
coordonarea activități de implementare a programelor de investiții și a proiectelor de
modernizare a infrastructurii feroviare şi servicii conexe, finanţate din fonduri proprii, buget de
stat și fonduri nerambursabile.
coordonarea programului de dezvoltare a infrastructurii și suprastructurii feroviare pe
componenta regională a Coridorului IV Pan-European, tronsonul Frontieră - Curtici - Simeria,
proiect finanțat din fonduri nerambursabile și de la bugetul de stat
coordonarea proiectului de implementare a celui mai modern sistem european de semnalizare
feroviară, ERTMS/ETCS nivel 2/GSM-R, pe tronsonul Frontieră-Curtici-Arad-Km 614 și de
modernizare a Centrului de Management al Traficului din stația CF Arad, pentru coordonarea
sistemului computerizat de circulaţie a trenurilor pe tronsonul Frontieră-Curtici-Arad -Glogovăţ

Perioada

2012 – 2014

Funcţia sau postul ocupat

SRCF Timișoara/Divizia Trafic – Șef-Serviciu Control Acces Infrastructură

Activităţi
principale

şi

responsabilităţi

-

supravegherea și verificarea respectării de către operatorii de transport feroviari (OTF) a
condițiilor de acces pe infrastructura feroviară publică și privată
controlarea îndeplinirii normelor și a condițiilor de acces pe infrastructură, impuse operatorilor
feroviari, materialului rulant și agenților economici posesori de linii industriale, în vederea
respectării condițiilor de siguranță a circulației
îndrumarea, coordonarea și verificarea activității de control acces infrastructură și propunerea
măsurilor de remediere a deficiențelor identificate
elaborarea sau modificarea reglementărilor privind organizarea activității OTF (instrucții, ordine,
dispoziții, metodologii etc.).
participarea în comisii comune, cu reprezentanții altor sectoare de activitate și cu cei ai
operatorilor feroviari, pentru elaborarea de reglementări unitare
propunerea soluțiilor de îmbunătățire a activității în teritoriu, în vederea elaborării programelor de
măsuri

Perioada

2011 - 2012

Funcţia sau postul ocupat

SRCF Timișoara – Șef Divizie Trafic

Activităţi
principale

şi

responsabilităţi

-

-

-

coordonarea activității de exploatare a infrastructurii feroviare publice și private, prin asigurarea
organizării conducerii circulației trenurilor pe rețeaua feroviară, în vederea respectării
contractelor de transport încheiate conform programelor de transport, în condiții de siguranță a
circulației și a cerințelor pieței de transport feroviar de mărfuri si călători.
coordonarea activității de trafic, de control și acces pe infrastructura feroviară a tuturor
operatorilor de transport
urmărirea prestațiilor de transport ale operatorilor feroviari pe infrastructura publică și privată
gestionarea capacităților infrastructurii feroviare regionale, prin asigurarea elaborării si alocării
traselor trenurilor pentru operatorii de transport feroviar, în baza contractelor de acces pe
infrastructura feroviară
coordonarea activității de trafic din punct de vedere organizatoric (normare, gradare, ierarhizare,
înființări/desființări subunități etc.)

Perioada

2010 - 2011

Funcţia sau postul ocupat

SRCF Timișoara/Divizia Trafic – Revizor Sector Siguranța Circulației

Activităţi
principale

şi

responsabilităţi

-

coordonarea activității de control din cadrul Diviziei Trafic
organizarea, conducerea si efectuarea acțiunilor de control pe linie de siguranță a circulației
feroviare, privind respectarea si aplicarea prevederilor instrucționale pentru buna funcționare a
activităților specifice
acționarea pentru prevenirea cauzelor care ar putea produce perturbații în desfășurarea
transporturilor si ar putea afecta siguranța circulației trenurilor si securitatea transporturilor.
coordonarea activității de prevenire, investigare si cercetare a cauzelor si împrejurărilor care au
dus la producerea de accidente si incidente feroviare pe infrastructura publică
analizarea si informarea pe cale ierarhică, a organelor superioare, asupra aspectelor rezultate în
urma acțiunilor de control efectuate, măsurile disciplinare propuse, precum si măsurile
organizatorice ce se impun a fi luate pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță
participarea la activitatea de prevenire si combatere a înzăpezirilor, inundațiilor si la coordonarea
lucrărilor de redeschidere a circulației trenurilor, în caz de calamități care afectează circulația
trenurilor.

Perioada

2008 - 2010

Funcţia sau postul ocupat

SC Regiotrans SRL Brașov – Director Sucursală

Activităţi
principale

şi

responsabilităţi

-

organizarea și coordonarea activității de transport feroviar de călători și de marfă
întreținerea infrastructurii neinteroperabile închiriată la parametri constructivi
măsuri organizatorice pentru implementarea obiectivelor de îmbunătățire a activității de transport
și de atragere a călătorilor spre transportul feroviar privat

Perioada

2005 - 2008

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi
principale

şi

responsabilităţi

SRCF Timișoara – Șef Divizie Trafic
-

-

-

coordonarea activității de exploatare a infrastructurii feroviare publice și private, prin asigurarea
organizării conducerii circulației trenurilor pe rețeaua feroviară, în vederea respectării
contractelor de transport, încheiate conform programelor de transport, în condiții de siguranță a
circulației și a cerințelor pieței de transport feroviar de mărfuri si călători.
coordonarea activității de trafic, de control și acces pe infrastructura feroviară a tuturor
operatorilor de transport
urmărirea prestațiilor de transport ale operatorilor feroviari pe infrastructura publică și privată
gestionarea capacităților infrastructurii feroviare regionale, prin asigurarea elaborării si alocării
traselor trenurilor pentru operatorii de transport feroviar, în baza contractelor de acces pe
infrastructura feroviară
coordonarea activității de trafic din punct de vedere organizatoric (normare, gradare, ierarhizare,
înființări/desființări subunități etc.)

2004 - 2005

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

SRCF Timișoara – Șef Stație Timișoara Nord
coordonarea activității de trafic și respectarea normelor de siguranță feroviară pe raza stației
Activităţi şi responsabilităţi principale implementarea sistemului de centralizare electronică a stațiilor Timișoara și Arad
administrarea patrimoniului stației și a activităților conexe desfășurate în incinta stației
colaborarea cu reprezentanții autorităților locale pentru siguranța publică
Perioada

2002 - 2004

Funcţia sau postul ocupat

Regionala CF Timișoara – Inginer Stația CF Timișoara Nord și Operator de circulație
coordonarea activității de circulație a trenurilor și de exploatare tehnică a stației
Activităţi şi responsabilităţi principale -

1992 - 2002

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Regionala CF Timișoara/Stația CF Timișoara Nord – impiegat de mișcare
conducerea și coordonarea traficului feroviar la nivelul stației
Activităţi şi responsabilităţi principale asigurarea respectării normelor de siguranță a circulației trenurilor

Educaţie/Calificări

Aptitudini
personale

şi

2002 -2003
Cursuri de perfecționare pentru funcțiile de Șef Stație și de Operator coordonarea circulației trenurilor,
la Centrul de Calificare și Perfecționare București
1991-2002
Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Mecanică – Inginer diplomat, specializarea
Ingineria Sistemelor de Circulație Feroviară
Centrul de Calificare și Perfecționare Timișoara - Școala de gradul III Mișcare Comercial pentru funcția
de Impiegat de Mișcare
1985 – 1989
Studii gimnaziale și liceale

competenţe

Limba maternă
Limbi străine cunoascute

Română
Engleză (bine)

Competenţe
şi
organizatorice

aptitudini

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

-

capacitate de organizare, îndrumare şi conducere
experianță managerială în organizarea, conducerea și dezvoltatarea sistemului feroviar de stat și
privat
eficienţă şi rapiditate în analiza situaţiilor şi luarea deciziilor;
preocupare pentru îmbunătăţirea proceselor şi implementarea celor mai bune practici;
implementarea mediilor de lucru stimulative, bazate pe echitate şi excelenţă profesională;
atitudine pozitivă şi flexibilă;
creativitate şi capacitate de adaptare la situaţii noi;
managementul schimbării.

-

Microsoft Office, Word, Excel

