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Curriculum vitae  
Europass  

   
  

Informaţii personale 
Nume / Prenume Dinu Liviu Daniel 

Adresă(e) Bucuresti 

Telefon(oane)                                  Mobil:+40 740.100.457  

Fax(uri) +40 213360090 interior 4133 

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 18.04.1964 

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat/Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din septembrie 2003 până în decembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Șef Depou Adjunct Exploatare TEM 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea Întregii activități a Depoului Exploatare TEM Pantelimon 

-implementarea, menținerea și îmbunătătțrea sistemului de control intern/managerial 
-controlul documentelorîinregistrărilor 
-elaborare specificații tehnice 
-autorizare activitate transport călători pe liniile de metrou 
-instruire și autorizare personal cu atribuții de siguranța circulației 
-realizare control siguranța circulației 
-participare la realizarea/elaborarea BVC  
-urmărire și coordonare activitate de întreținere și reparații 
-urmărirea și recepția lucrărilor de reparații la terți - MR 
-monitorizare tehnică MR 
-actualizare structură posturi și stat de funcții 
-raportare internă –utilizare timpi de muncă; nr mediu scriptic; personal existent; situații statistice 
-raportare internă semestrial–Situații contracte actuale aflate în derulare 
-tratare incidente-defecțiuni tehnice MR,instalații,linii-tunele 
-analiză periodică/monitorizare realizare grafic de circulație 
-planificare și monitorizare circulație MR 
-elaborare și administrare grafic de circulație 
-facilitare control și implementare măsuri 
-întocmire note de sinteze  pe teme de exploatare 
-analiză utilizare timpi de munca a personalului din subordine 
-instruirea profesională a personalului 
-management derulare contracte încheiate,cu privire la livrarea de produse,prestare servicii,    
execuție lucrări 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 

 
 
S.C. Metrorex S.A. B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Transporturi  - Material Rulant 
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                                              Perioada 
                 Funcția sau postul ocupat 

 
  Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                       Perioada 
                  Funcția sau postul ocupat 

 
    Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
                                                    

Perioada 
                  Funcția sau postul ocupat 

 
    Activităţi şi responsabilităţi principale  

Din decembrie 2012 până în iunie 2014                             

Director Reglementari si Siguranta Circulatiei. 
 
Coordonarea întregii activităţi a direcției: 
- participare la realizarea/elaborarea BVC  
- actualizare reglementari interne, RI si alte categorii 
- Actualizare reglementari interne 
- elaborare specificatii tehnice 
- elaborare raport anual de activitate metrorex 
- elaborarea sau colaborarea in vederea intocmirii unor materiale de analiza si sinteza 
- expertiza tehnica evenimente siguranta circulatiei 
- autorizare activitate transport calatori pe liniile de metrou 
- evaluarea din punct de vedere tehnic a vehiculelor feroviare care au depăşit durata normală 

de   funcţionare / durata de serviciu, în vederea menţinerii în funcţiune, în conformitate cu 
prevederile OMT nr. 1484 / 2008 

- evaluarea vehiculelor feroviare în conformitate cu prevederile OMTCT nr. 1193 / 2004 
- supravegherea tehnică a serviciilor feroviare, în conformitate cu OMT nr. 290 / 2000 
- evaluarea tehnică a vehiculelor feroviare în vederea menţinerii în funcţiune, conform OMT nr. 

1484 / 1998 
- verificarea pe fluxul de fabricaţie al produselor/serviciilor feroviare critice, a modului în care sunt 

respectate normele şi prescripţiile tehnice obligatorii, care au relevanţă pentru siguranţa 
circulaţiei şi securitatea transportului feroviar şi cu metroul, în conformitate cu OMT nr. 
290/2000 

- avizarea documentaţiei tehnice aferente omologării / agrementării materialului rulant de cale 
ferată şi metrou, în conformitate cu OMT nr. 290 / 2000  

- avizarea documentaţiilor tehnice (specificaţii tehnice, caiete de sarcini, desene), în activitatea 
de construire, modernizare, reparare şi de întreţinere a materialului rulant de cale ferată şi 
metrou, în conformitate cu OMT nr. 290 / 2000 

- identificarea defectelor cu caracter de fenomen la vehiculele feroviare 
 
Din luna iunie 2014 pana in noiembrie 2014 
Consilier 
 
Actualizare reglementări interne 
- întocmire note de sinteze pe teme exploatare MR 
- elaborare și administrare grafic de circulație TEM 
- planificare și monitorizare circulație MR 
- tratare incidente- defecțiuni tehnice MR 
- omologare/agrementare produse și servicii feroviare critice 
- stabilire plafon de fonduri pentru derulare activitate 
 
Din luna noiembrie  2014 –ianuarie  2016 
Șef Depou Exploatare TEM 
 
- implementarea, menținerea si îmbunătătțrea sistemului de control intern/managerial 
- controlul documentelor/inregistrarilor 
- elaborare specificatii tehnice 
- autorizare activitate transport calatori pe liniile de metrou 
- instruire si autorizare personal cu atributii de siguranta circulatiei 
- realizare control siguranta circulatiei 
- participare la realizarea/elaborarea BVC  
- urmarire si coordonare activitate de intretinere si reparatii 
- urmarirea si receptia lucrarilor de reparatii la terti - MR 
- monitorizare tehnica MR 
- actualizare structura posturi si stat de functii 
- raportare interna –utilizare timpi de munca; nr mediu scriptic; personal existent; situatii 

statistice 
- raportare interna semestrial-Situatii contracte actuale aflate in derulare 
- tratare incidente-defectiuni tehnice MR,instalatii,linii-tunele 
- analiza periodica/monitorizare realizare grafic de circulatie 
- planificare si monitorizare circulatie MR 
- elaborare si administrare grafic de circulatie 
- facilitare control si implementare masuri 
- intocmire note de sinteze  pe teme de exploatare 
- analiza utilizare timpi de munca a personalului din subordine 
- intruirea profesionala a personalului 
- management derulare contracte incheiate,cu privire la livrarea de produse,prestare servicii, 

executie lucrari 
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Perioada 
                  Funcția sau postul ocupat 

 
  Activități și responsabilități principale 

                        
                                                                   
                                                    
 
                               
       

Din luna ianuarie2016 - prezent 
Director Exploatare 

 
Coordonarea activității de exploatare și circulalație a materialului 
- Coordonarea activităţii de exploatare şi circulaţie a materialului rulant (trenuri electrice de 

metrou, locomotive şi vagoane), pentru asigurarea capacităţii zilnice de transport persoane şi 
materiale în condiţii de siguranţă,  

- Coordonarea activităţii de recepţie a serviciilor de mentenanţă a materialului rulant prestate de 
furnizorul S.C. Alstom Transport S.A., pentru asigurarea corespunzătoare a capacităţii de 
transport persoane şi materiale,  

- Coordonarea activităţii de întocmire a graficelor de circulaţie şi a modului de organizare, 
urmărire, reglare a circulaţiei trenurilor cu călători pentru asigurarea unor condiţii optime de 
siguranţă şi confort,  

- Coordonatorul comisiei tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la nivelul societăţii,  
- Reprezentant desemnat de către Consiliul de Administrație în comisia de negociere a 

Contractului Colectiv de Muncă,  
- Reprezentarea S.C. METROREX S.A. în cadrul grupului de mobilitate PMB, pentru susținerea 

proiectelor de investiții și consolidarea statului de mijloc principal de transport în cadrul planului 
de mobilitate și dezvoltare durabilă a zonei metropolitane București – Ilfov,  

- Coordonarea activităților desfășurate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri 
europene nerambursabile: extensie Magistrala 4 și tronsonul I al Magistralei 5, din punct de 
vedere al activității de exploatare,  

 
 
 

  

Perioada 2008-2010 

Calificarea/diploma obţinută Studii Aprofundate - (Masterat)  
Specializare: material rulant de cale ferata 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Dinamica vehiculelor de cale ferata 
Matematica 
Fizica 
Rezistența materialelor 
Motoare termice 
Dinamica materialului rulant 
Locomotive electrice, diesel electrice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furnizorului de formare 

 
                                                    

Perioada 
                Calificarea/diploma obţinută 
          Disciplinele principale studiate/ 

ompetenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furnizorului de formare 

 

Universitatea POLITEHNICĂ din Bucureşti, Facultatea de Transporturi, Specializarea Material 
Rulant de  Cale Ferată  

 
   

1984-1989 
Inginer Diplomat 
Proiectare, construire, întreţinere, reparare şi exploatare material rulant de cale ferată. 
 

 
  Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Transporturi, Specializarea Material 
Rulant de   Cale Ferată 

   
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   bine  bine  bine  bine  bine 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea de înțelegere și reacție rapidă, capacitatea de analiză și sinteză, adaptabilitate, 
capacitatea de a lucra sub presiune, flexibilitate în gândire, capacitatea de a lucra în echipă. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experiență bună al managementului de proiect și al echipei. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Simț tehnic 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare calculator  
- pachete de programe : Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, etc.) 
- browsere internet: Internet Explorer, Netscape, Opera, Google Chrome - alte programe: 

arhivare, etc. 

Competenţe şi aptitudini artistice Muzica 

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: tenis de camp, baschet 

Permis(e) de conducere Categoria B 

 
Informaţii suplimentare 

Referințele pot fi furnizate la cerere 

Anexe - Diploma de Studii Aprofundate 
- Diploma de Inginer 
- Alte diplome diferite cursuri (La cerere). 

 


