
Curriculum vitae 
 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume    MOCANU, Gabriel Daniel 

Adresă(e)    Bucuresti , sector 3 

Telefon(oane)    serviciu:021.336.00.90/5405                                            Mobil:    0745.111.044 

E-mail(uri)    gabriel.mocanu@metrorex.ro 
 

Naţionalitate(-tăţi)    română 
 

Data naşterii    27 noiembrie 1967 

Stare civila    Casatorit, 2 copii  
 

Experienţa profesională 

                   Funcţia sau postul ocupat     

                                              Perioada     Mai 2007 – Decembrie 2008 / Iulie 2020 – Martie 2021 
Funcţia sau postul ocupat      Director General al SC METROREX SA 

  Activităţi şi responsabilităţi principale    Managementul general al activităţilor si asigurarea serviciilor de transport cu metroul. 
                                                                 Punerea in functiune a 4 statii de metrou intre Nicolae Grigorescu 2 – Anghel Saligny –    
                                                                19 noiembrie 2008 si a Magistralei 5 – Drumul Taberei – 10 statii + 1 Depou, 15 Septembrie 2020     

Numele şi adresa angajatorului     SC METROREX SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate     Managementul serviciului de dezvoltare a transportului public cu metroul. 

 

Perioada    noiembrie 2012 – mai 2013 
Funcţia sau postul ocupat     Director, Direcţia Investiții și achiziții publice

 
Activităţi şi responsabilităţi principale    Managementul activităţilor de programare, achiziție și implementare a lucrărilor de investiții derulate la 

nivelul SC. Metrorex 
Numele şi adresa angajatorului    SC METROREX SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Managementul serviciului de dezvoltare a transportului public cu metroul. 

 

Perioada    Iulie 2012 – noiembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat     Director, Direcţia Reglementări si Siguranţa Circulaţiei 
Activităţi şi responsabilităţi principale    Managementul activităţilor de reglementare a proceselor tehnologice, de control si siguranta circulatiei 

Numele şi adresa angajatorului    SC METROREX SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Managementul activităților de control și siguranță a serviciului de transport public cu metroul. 

 

Perioada    Decembrie 2008 – iulie 2012 
Funcţia sau postul ocupat     Şef Serviciu Tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Managementul activităţilor privind coordonarea operaţiunilor tehnice de la nivelul companiei 
Numele şi adresa angajatorului    SC METROREX SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Managementul serviciului de transport public cu metroul. 
Numele şi adresa angajatorului    SC METROREX SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Managementul serviciului de transport public cu metroul. 
 

Perioada    2001 – mai 2007 
Funcţia sau postul ocupat     Şef Secţie Automatizări şi Telecomunicaţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Managementul Secţiei, implementarea instalaţiilor noi IT&C şi de automatizări, dezvoltarea de proiecte, 
organizarea şi coordonarea unui colectiv de peste 250 de persoane. 

Numele şi adresa angajatorului    SC METROREX SA  

Managementul activităţilor de mentenanță a stațiilor, tunelelor, căii de rulare, instalații electroenergetice,       
                                                                       electromecanice, de automatizări, telecomunicații control și siguranța traficului pentru întreaga rețea de   
                                                                       transport cu metroul din București (51 de statii, 70 km de cale dubla de tunel, cca 2000 de salariati) 
 

Director, Direcția Infrastructură /  Direcţia Infrastructură si Sisteme Informatice         
        Activităţi şi responsabilităţi principale     

Perioada    Mai 2013 – prezent 

mailto:mocanu@metrorex.ro


Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Automatizări şi Telecomunicaţii 

Perioada    2000 – 2001 

Funcţia sau postul ocupat     Inginer Automatizări şi Telecomunicaţii 

Numele şi adresa angajatorului    SCTMB METROREX SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Automatizări şi Telecomunicaţii 

Perioada    1996 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat     Subinginer instalații electrice
 

Numele şi adresa angajatorului    SCTMB METROREX SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Automatizări şi Telecomunicaţii 

Perioada    1995 – 1996 

Funcţia sau postul ocupat     Tehnician Dispecerat ATc 

Numele şi adresa angajatorului    SCTMB METROREX SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Automatizări 

Perioada    1994 – 1995 

Funcţia sau postul ocupat     Electromecanic Secţie Automatizări şi Telecomunicaţii 

Numele şi adresa angajatorului    SCTMB METROREX SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Automatizări şi Telecomunicaţii 

Perioada    1993 – 1994 

Funcţia sau postul ocupat     Subinginer Instalaţii electrice 

Numele şi adresa angajatorului    IASAF 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Automatizări 

Perioada    1988 – 1993 

Funcţia sau postul ocupat     Electrician instalaţii de automatizare 

Numele şi adresa angajatorului    IASAF 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Automatizări 

Perioada     1986 – 1988 

Funcţia sau postul ocupat     Electrician instalaţii de automatizare 

Numele şi adresa angajatorului     I.U.G. - C.C.C.F. BUCUREŞTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate     Automatizări 
 

Colaborări 

Perioada     2000 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat     Cadru didactic asociat, profil informatică 

Numele şi adresa angajatorului     Institutul Naţional al Magistraturii 

Perioada     2002 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat     Coordonator al catedrei de informatică 

Numele şi adresa angajatorului     Institutul Naţional al Magistraturii 
 

Educaţie şi formare

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
Perioada 

2012 – Colegiul National de Aparare din cadrul UNAp. - Seria XXIII, cursul principal 
Cursuri post-universitare pentru management de nivel înnalt 
Universitatea naţională de apărare Carol I 
2008 - 2009

Calificarea / diploma obţinută     Master, specializarea Administraţie Publică şi Integrare Europeană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ     Universitatea ATHENAEUM Bucureşti 

Perioada     1995 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută     Diplomat Inginer, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ     Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Transporturi 

Perioada     1989 – 1993 

Calificarea / diploma obţinută     Subinginer 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ     Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale



Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare                         Înţelegere                                             Vorbire                                  Scriere

Ascultare                        Citire                      Participare la 
conversaţie 

Discurs oral                Exprimare scrisă

Limba franceză     C2                               C2                                C1                               C1                                B2 

Limba engleză     B2                                B2                                B2                                B1                                A2 

 

Competenţe şi abilităţi sociale    Abilităţi de coordonare şi de lucru în echipă, disponibilitate si capacitate de lucru în condiţii de stres, 

capacităţi de negociere, capacitate de adaptare la medii multiculturale dobandită prin experienţa lucrului 
în străinătate şi prin colaborarea directă pe proiecte cu firme externe

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Absolvent al cursului de management organizat de Institutul Român de Management, experienţă de 
organizare şi management

Competenţe şi aptitudini tehnice    Bursă de studii „Formation en enterprise” A.G.I.R  în Belgia în cadrul programului Leonardo da Vinci, 
participări  la  training-uri  si  seminarii  în  domeniul  sistemelor  informatice,  al  transmisiilor  de  date, 
telecomunicaţii şi automatizări efectuate în ţară şi străinătate (Germania, Austria, Israel, Anglia, 
China,Olanda, Danemarca, Spania, Italia, Franţa), prezentări la seminarii in domeniul feroviar(Braşov – 
mai 2006, Snagov – octombrie 2006), lucrare de automatizări publicată în revista A.G.I.R. 

 

Permis(e) de conducere    Posesor permis categoria B din 1993 


