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Curriculum Vitae  
  

Informaţii de ordin personal  

Prenume/ Nume Lucian – Valeriu Andrei 

Adresa  

Telefon 0236 307 701  

E-mail andrei_lucian_valeriu@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 21.08.79 
  

Experienţă profesională  
  

Date Din 2021-03-31 - prezent  

Poziţie deţinută Viceprimar 

Principalele arii de responsabilitate  coordonarea societății de transport public, 

 coordonarea societății de gospodărire urbană, 

 coordonarea direcției de asistență socială 

 coordonarea serviciului de topografie 

 coordonarea serviciului public de evidență a persoanelor 

 avizare/certificare/aprobare documente resurse umane, activitatea de reglementare a 
serviciilor publice, managementul documentelor, autoritate tutelară, asistența socială, evidența 
persoanelor,  

 evaluare/elaborare/monitorizare hotărâri de consiliu local, materiale tehnice și administrative în 
conformitate cu legislația europeană, națională și locală 

Numele şi adresa angajatorului Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr 54, Mun Galați, Jud Galați 

Tipul de afacere sau sector economic Administrație Publică 

  

Date Din 2016-04-01 – 2021.03.31 

Poziţie deţinută Inspector de stat 

Principalele arii de responsabilitate - inspectare și monitorizare în vederea asigurării conformării la legislația europeană și națională privind 
siguranța feroviară, securitatea și sănătatea în muncă în domeniul feroviar. 
- diseminare și prezentare materiale referitoare la legislația europeană din domeniul feroviar 
- elaborare drafturi de transpunere a legislației europene din domeniul feroviar în legislația națională 
- investigarea incidentelor şi a accidentelor feroviare pentru determinarea cauzelor probabile şi a 
reglementărilor încălcate. 
- iniţierea şi menţinerea contactelor cu angajaţii din alte agenţii guvernamentale naţionale, locale şi 
autorităţi, precum şi cu oficiali de nivel mediu ai căilor ferate şi organizaţiile sindicale feroviare, în 
legătură cu aspectele referitoare aplicarea normelor europene şi naţionale de siguranţă feroviară. 
- analiza informaţiilor care pot fi utilizate în cadrul inspecţiilor şi controalelor de stat, sau pot fi utilizate 
pentru a determina cauza probabilă a accidentelor şi incidentelor feroviare. 
- redactarea, prezentarea şi raportarea informațiilor referitoare la inspecții şi investigații feroviare. 
- raportarea privind condițiile de conformare la normele de siguranţă feroviară a procedurilor de lucru în 
condiţii de siguranță ale angajaților. 
- autorizarea personalului cu atribuții în siguranța circulației. 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Feroviară Română – Inspectoratul de Siguranță Feroviară Galați 

Tipul de afacere sau sector economic Siguranţa circulaţiei 
  

Date din  2015-08-01 – 2016-04-30 

Poziţie deţinută Şef staţie grad I 
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Principalele arii de responsabilitate - Monitorizarea zilnică a performanţei staţiei, în scopul asigurării calităţii serviciilor pentru clienţi, 
executarea corectă și la timp a tuturor proceselor și a procedurilor. 
- Responsabil cu întreţinerea facilităţilor constructive ale staţiei, a echipamentelor și a activităților în 
conformitate cu regulile și reglementările aplicabile la nivel european, de stat, locale și interne. 
- Evaluarea și auditarea activităților şi proceselor în vederea asigurării standardelor de proces și evitarea 
irosirii resurselor companiei. 
- Aplicarea reglementărilor guvernamentale, politicilor și procedurilor companiei, incluzând, dar fără a se 
limita la: acceptarea mărfurilor periculoase la transport, de manipulare, încărcare şi depozitare şi a 
procedurilor referitoare la siguranţă. 
- Calculul, verificarea și interpretarea capacităților de trafic ale stației. 
- Colaborarea cu operatorii de transport marfă și călători în mod regulat în vederea îmbunătăţirii 
serviciilor oferite. 
- Rezolvarea reclamaţiilor publicului călător. 
- Asigurarea regimului de muncă al personalului din subordine. 
- Analiza şi interpretarea riscurilor privind siguranţa feroviară. 
- Implementarea normelor de calitate impuse de către Biroul de Management al Calității.  

Numele şi adresa angajatorului CNCFR “CFR INFRASTRUCTURA” SA, Staţia Galaţi, str Gării nr 1,mun Galati, Jud Galati 

Tipul de afacere sau sector economic Trafic feroviar şi siguranţa circulaţiei  
  

Date din  2009-12-16    - prezent  

Poziţie deţinută Dispecer Regional 

Principalele arii de responsabilitate Competenţe tehnice si de conducere: 
- responsabil de coordonarea unei echipe formate din 5 şefi de tură în legătură cu traficul feroviar 

şi pentru situaţii de criză (fenomene meteo extreme, accidente feroviare) precum şi cu aplicarea 
intervalelor de timp necesare lucrărilor de mentenanţă 

- responsabil de coordonarea unei echipe formate din 10 operatori programatori care acoperă total 
de 1513,57 km de cale ferata si 76 de staţii şi puncte de secţionare 

- responsabil de coordonarea unei echipe formate din 2 operatori programatori în legătura cu 
admiterea la transport a transporturilor cu gabarit/ tonaj depăşit şi a închiderilor de linie 

- responsabil de coordonarea unei echipe formate din 3 tehnicieni analişti în legătură cu 
interpretarea programelor expirate de trafic (zilnice, decadale, lunare) 

- responsabil de implementarea sistemului de raportare, programare şi analiză al trenurilor IRIS 
(aplicaţiile Atlas – IM, Calipso, Focus, Cronos Reporter, Cronos IDM, Calipso – TUI) – parte 
integrantă a proiectului de modernizare a coridorului IV de transport european - TEN-T 

- continuitatea programului de control şi supraveghere cel puţin un week-end pe lună 
- colaborare cu operatorii de transport feroviari privaţi şi cu capital de stat în domeniul asigurării 

capacităţii de transport  
- rectificarea programului de circulaţie în acord cu normele în vigoare şi cu cererile operatorilor de 

transport   

Numele şi adresa angajatorului CNCFR “CFR INFRASTRUCTURA” SA, Serviciul Circulatie, str Domneasca 51,mun Galati, Jud 
Galati 

Tipul de afacere sau sector economic Trafic feroviar şi siguranţa circulaţiei  
  

Date din  2008-03-02 până 2009-12-15 

Poziţie deţinută Inginer trafic 

Principalele arii de responsabilitate competenţe tehnice şi de secretariat ingineresc: 
- actualizarea dosarelor operatorilor de transport feroviari 
- verificarea şi interpretarea capacităţilor de transport al staţiilor şi cale ferată şi a secţiilor utilizând 

MS Office  
- asistenţă IT pentru personalul de trafic la nivel regional (aproximativ 400 de angajaţi) 
- responsabil de implementarea sistemului de raportare, programare şi analiză al trenurilor IRIS 

(aplicaţiile Atlas – IM, Calipso, Focus, Cronos Reporter, Cronos IDM, Calipso – TUI) – parte 
integrantă a proiectului de modernizare a coridorului IV de transport european - TEN-T 

- analiza şi interpretarea datelor şi indicatorilor specifici traficului feroviar  
-      implementarea normelor de calitate impuse de Biroul Calitate 

Numele şi adresa angajatorului CNCFR “CFR INFRASTRUCTURA” SA, Serviciul Circulatie, str Domneasca 51,mun Galati, Jud 
Galati 

Tipul de afacere sau sector economic Trafic feroviar şi siguranţa circulaţiei 
  

Date De la  2006-09-15 la 2008-03-01 

Poziţie deţinută Inginer/ supervizor schimb 
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Principalele arii de responsabilitate competenţe tehnice şi de secretariat ingineresc: 
- responsabil de actualizarea Planului Tehnic de Exploatare potrivit normelor şi regulamentelor în 

vigoare (grafice Gantt, prescripţii) 
- responsabil de calculul şi interpretarea capacităţilor de transport ale staţiei utilizând MS Office 
- actualizarea dosarelor operatorilor de transport feroviar 
- pregătirea programului pentru personalul turant 
-  instalare/mentenanţă/asistenţă IT 
- responsabil de implementarea sistemului de raportare al trenurilor (aplicaţia Cronos IDM) 
- continuitatea programului de control şi supraveghere cel puţin un week-end pe lună 

Numele şi adresa angajatorului CNCFR “CFR INFRASTRUCTURA” SA, Barbosi Triaj, sat Movileni, Jud Galati 

Tipul de afacere sau sector economic Trafic feroviar şi siguranţa circulaţiei 
  

Date De la  2004-08-15   la 2006-09-12 

Poziţie deţinută Inginer/ supervizor schimb 

Principalele arii de responsabilitate competenţe tehnice şi comerciale: 
- verificarea legitimităţii contractelor de transport 
- rezolvarea reclamaţiilor publicului călător 
- anchetarea neregulilor comise de personalul din subordine 
- pregătirea programului pentru personalul turant 
- instalare/mentenanţă/asistenţă IT 
- implementarea şi instruirea personalului în ceea ce priveşte emiterea legitimaţiilor de călătorie 

electronice (aplicaţia XSELL) 
- supravegherea şi controlul normelor de protecţie a muncii 

Numele şi adresa angajatorului SNTFC "CFR CALATORI" SA, Galati Station, str Gării no 1, Jud Galati, mun Galati 

Tipul de afacere sau sector economic Transport feroviar de călători  
  

Date De la  2004-01-31   la   2004-08-15 

Poziţie deţinută Serviciul militar obligatoriu 

Principalele arii de responsabilitate - instrucţie  
- comunicaţii 
- operare software dedicat 
- asamblare/mentenanţă PC  

Numele şi adresa angajatorului Marina Militară 

Tipul de afacere sau sector economic Apărare/ forţe armate 
  

Educaţie şi pregătire   
  

Date De la:  2004-08-15   la:  2006-03-15 

Titlu sau calificare acordată rezidenţă finalizată de examinare în funcţia de şef staţie 

Principalele subiecte/ materii legislaţie feroviară, exploatare feroviară, reguli şi norme specifice 

Numele şi tipul organizaţiei care a oferit 
educaţia şi instructajul 

CENAFER  

Nivelul în clasificarea internaţională residency 
  

Date De la:  2011-10-01   la:  2013-06-15 

Titlu sau calificare acordată Master in domeniul calităţii în inginerie 

Principalele subiecte/ materii Politici şi strategii in calitate, familii de standarde, managementul inovării, benchmarking, principii de 
audit, metode de control nedistructiv, certificarea sistemelor de calitate 

Numele şi tipul organizaţiei care a oferit 
educaţia şi instructajul 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi – Facultatea de mecanică 

Nivelul în clasificarea internaţională Master’s degree  
  

Date De la:  1998-10-01   la:  2003-07-01 

Titlu sau calificare acordată Inginer transporturi/logistică 
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Principalele subiecte/ materii optimizare transport, logistică, algoritmi pentru rute (inclusiv programare C, C++), managementul 
transporturilor, dimensionare depozite şi terminale, capacităţi de transport, economia transporturilor, 
matematici superioare, cursuri generale de inginerie (mecanica, electrotehnica), gestionarea parcului 
şi a personalului, teoria deciziilor, sisteme de transport, teoria codurilor  

Numele şi tipul organizaţiei care a oferit 
educaţia şi instructajul 

Universitatea „Politehnica” Bucureşti  - Facultatea de Transporturi 

Nivelul în clasificarea internaţională Bachelor’s degree 
  

Date De la:  1994-09-15   la:  1998-06-15 

Titlu sau calificare acordată diploma de bacalaureat, asistent programator 

Principalele subiecte/ materii algoritmi (C++, Pascal), baze de date (Fox Pro, Access), matematică (algebra, analiză, geometrie, 
probabilităţi) 

Numele şi tipul organizaţiei care a oferit 
educaţia şi instructajul 

  CNMK 

Nivelul în clasificarea internaţională High school diploma, assistant programmer diploma 
  

Limba maternă Româna 
  

Alte limbi cunoscute  

Auto-evaluare  înţelegere vorbire scriere 

European level (*)  ascultare citire interacţiune Vorbire liberă  

Engleză  C1 avansat C1 avansat C1 avansat C1 avansat C1 avansat 

Franceză  B2 independent  B2 independent  B2 independent  B2 independent  B2 independent  

Italiană  B1 independent B1 independent A2 baza  A2 baza  A2 baza  
  

Abilităţi şi competenţe sociale - munca de echipă: am lucrat în diverse medii începând cu grupuri de studiu şi terminând cu 
conducerea şi instruirea personalului. 
- abilităţi de mediere : Sunt un bun mediator întrucât este in interesul meu personal ca subordonaţii 
mei sa fie trataţi cu un înalt grad de obiectivitate, de asemenea sunt mereu implicat in protejarea 
intereselor angajatorului meu in ceea ce priveşte relaţiile cu terții 

  

Abilităţi şi competenţe 
organizaţionale 

Am condus echipe complexe ȋn legătură cu operațiunile specifice traficului feroviar, fiind responsabil 

personal de regimul şi condiţiile de muncă,  am fost responsabil indirect de aproximativ 400 de 
persoane în ceea ce priveşte instruirea lor în aplicaţiile software 

  

  
  

Abilităţi şi competenţe în domeniul 
IT 

Sunt capabil să : instalez /menţin SO Windows (98,2000,XP SPX, Vista, 7, 10); orice alt tip de 
aplicaţii PC. 
utilizator avansat de Office (Word, EXCELL, Access, Power Point, MS project),  pot să concep 
algoritmi şi să gestionez baze de date.  

  

  
  

  
  

 


