
   

  
 

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
 

 

 

INFORMATII  PERSONALE 
 

Nume si Prenume  ION CONSTANTINESCU 

Adresa  Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, ROMANIA 

Telefon  0213193670 

Fax  0213125149 

E-mail  ion.constantinescu@metrorex.ro 

 

Naţionalitate  Română 
 

Data naştere  20.05.1959 

 

• Data (de la –la) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Poziţia actuală: director – Direcţia Strategie, Planificare Resurse 

- septembrie – noiembrie 2014 şi decembrie 2015 – 22.06.2016: sef birou la Biroul Relaţii cu 

Sindicatele Secretariat AGA şi CA–Metrorex SA cu atribuţii legate de relaţia cu sindicatele, 

negocierea contract colectiv de muncă, secretariat în Consiliul de Administraţie Metrorex; 

- noiembrie 2014 –decembrie 2015 – şef serviciu Programe Documentaţii Tehnice şi avize CTE 

cu atribuţii în gestionarea bugetului de investiţii al Metrorex, participare la şedinţele CTE, 

eliberare avize CTE, gestionare contract de proiectare şi contracte de expropriere; 

- 2008-2014 - director Direcţia Organizare, Tehnic, Dezvoltare în cadrul CFR Marfă, cu atribuţii 

de coordonare a activităţii de organizare, investiţii, întreţinere şi reparaţii căi ferate, documentaţii 

tehnice, exploatare patrimoniu auxiliar, obţinere titluri de proprietate, întocmirea şi depunerea 

documentaţiei necesare Autorităţii Feroviare Române pentru eliberarea licenţei de operator de 

transport feroviar de marfă şi a certificatului de siguranţă pentru CFR Marfă etc.  

- 2002-2008 – şef serviciu tehnic în cadrul SNTFM -CFR Marfă SA cu atribuţii în elaborarea 

structurii organizatorice la nivel de societate, elaborarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare, Regulamentului Intern, reglementărilor interne pentru întocmirea fişelor posturilor,  

avizarea fişelor posturilor din centralul societăţii, aplicarea, revizuirea şi elaborarea de norme de 

muncă şi normative de personal, elaborarea de programe de reorganizare şi restructurare a 

activităţii, elaborarea documentaţiilor de achiziţie a unor produse, lucrări şi servicii necesare 

activităţii serviciului etc. 

- 1998-2001 –şef proiect în cadrul Serviciului Resurse Umane din structura CFR Marfă: atributii 

legate de elaborarea contractelor colective de muncă anuale, gestionarea relaţiei cu partenerii 

sociali, fundamentarea ierarhizării funcţiilor din societate şi a sistemului de salarizare supus 

negocierilor, negocierea contractelor colective de muncă anuale cu partenerii sociali, participare 

la sedinţele pentru concilierea conflictelor colective de muncă, asigurarea relatiei cu partenerii 

sociali etc; 

- 1992-1998 – inginer/subinginer în cadrul Direcţiei Generale Resurse Umane a SNCFR, 

societate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor (elaborarea proiectului contractului 

colectiv de muncă, participarea la negocierea contractelor colective de muncă cu partenerii 

sociali, participarea la concilieri pentru stingerea unor conflicte de muncă înregistrate, conform 

legii, gestionarea relaţiei cu partenerii sociali etc.) 

- 1987-1991 - responsabil cu protecţia muncii (securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor), 

atribuţii de organizare a muncii, elaborare şi revizuire norme de muncă şi normative de personal, 

elaborarea şi gestionarea statelor de funcţii. Loc de muncă: Revizia de vagoane de călători 

Bucureşti Griviţa din cadrul Regionalei de Căi Ferate Bucureşti. 

2008- 2013 – membru în Consiliul de administraţie la SC „CFR IRLU” –SA – societate  

specializată în lucrări de întreţinere şi reparaţii material rulant motor (locomotive). 

 

• Nume şi adresă angajator  Metrorex S.A., b-dul Dinicu Golescu, 010873 Bucureşti/ROMANIA 

     

EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ 



   

  
 

   

 

STUDII ŞI SPECIALIZĂRI 
 

• Data (de la – la)  1992 – 1997 – Facultatea de Transporturi ––diplomat inginer, specializarea material rulant de 

cale ferată; 

1981 – 1985 - Facultatea de Transporturi –- diplomat subinginer, specializarea automobile. 

 

 

Participarea la seminarii şi 
cursuri: 

 

 - Februarie 2010 - Curs Auditor Intern în domeniul Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale; 

- 15-28 Iunie 2008 - Management Development Program, Business Management. Seminar 

organizat de către SENECA Group în Montreal, Paris şi Londra cu vizitarea metroului şi a 

unităţilor feroviare; 

- participare la Expozitia Feroviarã Internationalã SIFER 2007 Lille - Franta, 12–15 iunie 2007 

- participare la Expozitia Feroviarã Internationalã SIFER 2005 Lille - Franta, 15–18 martie 

2005; 
- participare interactivă în perioada 30.03.2004-02.04.2004, în cadrul proiectului de mediu şi 

furnizare sisteme şi echpamente feroviare “REPID & PROSPER” la Krefeld – Germania 

organizat de UIC & UNIFE, inclusiv vizita uzinei SIEMENS din Krefeld. A doua participare la 

aceste proiecte a fost în data de 26 aprilie 2005 la sediul UIC din Paris pentru evaluarea 

rezultatelor; 

- Forumul Feroviar International Barcelona-Spania, 25-27 octombrie 2005; 

-    - Forumul Feroviar Internaţional  organizat la Madrid-Spania în perioada 3-5 noiembrie 2004 

   

   

 

 

 

LIMBA MATERNĂ  ROMÂNA 

 

OTHER LANGUAGES 
 

  ENGLEZĂ/RUSĂ 

• citit  Bine/bine 

• scris  bine/bine 

• vorbit  Bine/satisfăcător 

 

 

 

APTITUDINI P.C.  
. 

 OPERARE PC: Windows, Microsoft: Word, Excel, Acces, Power Point, Visio;  

Abilităţi de utilizare şi dezvoltare a unor aplicaţii pe baza instrumentelor Microsoft Office™ 

 

   

 

ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENTE 
 

 - bune abilități de comunicare și negociere dobândite pe parcursul carierei profesionale 

prin negocierea unor contracte comerciale, negocierile cu partenerul social în vederea 

încheierii contractelor colective de muncă la nivel de unitate, ramură de activitate, grup 

de unităţi feroviare (din anul 1991 până în prezent).  

  - experienţă în probleme privind administrarea societăţilor comerciale pe acţiuni ca urmare 

a indeplinirii funcţiei de administrator. 

  - bună cunoaştere a procesului de organizare – normare prin participare în comisiile de 

reorganizare şi restructurare a societăţilor feroviare începând cu anul 1998. 

- experienţă în domeniul activităţilor de exploatare şi întreţinere a parcului de material 

rulant de cale ferată pentru marfă şi călători; 

- Permis conducător auto cat. B 

   

   

  
 

   

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
 


