CURRICULUM VITAE
Numele şi prenumele: MIHĂESCU OVIDIU
Data şi locul naşterii: 09.12.1959, com. Şiviţa, jud.Galaţi.
Situaţia familială:
căsătorit; doi copii: un fiu - student, o fiică salariată.
Domiciliul:
Ploieşti, str.Gh.Gr.Cantacuzino Nr.216A,
Bl.131C ap.14.
Telefon:
mobil 0722693005, PTT 0344/408252.
Funcţia actuală:
director instalaţii.
Profesia:
inginer.
Locul de muncă:
C.N.C.F. CFR S.A.
Studii:
Facultatea de transporturi – ingineri zi.
Specialitatea:
Telecomenzi feroviare, promoţia 1984.
Limbi străine:
engleză – mediu.
Deprinderi – abilităţi: didactice, manageriale.
Activitatea profesională:
- angajat prin repartiţie guvernamentală la Regionala Galaţi, secţia CT2 Buzău, la
data de 04.08.1984. Am efectuat program de stagiu la subunităţi de telecomunicaţii şi
de instalaţii CT pe raza acestei secţii.
- în anul 1985 am fost transferat în interesul serviciului la secţia CT4 Ploieşti –
Regionala Bucureşti.
- în perioada 1985 – 2000 am lucrat în cadrul secţiei ocupând succesiv funcţiile de:
inginer SCB, şef district S.C.B. şi şef laborator SCB . În această perioadă am lucrat în
următoarele formaţii:
- echipa de localizări, măsurători şi reparaţii cabluri SCB;
- formaţia de verificat şi reparat redresori şi invertori din electroalimentarea instalaţiilor
CED;
- echipa de modificări şi adaptări a instalaţiilor CED şi BLA;
- echipa de verificări şi punere în funcţie a instalaţiilor CED din staţiile Cîmpina şi
Ploieşti – Triaj;
- începând cu anul 2000 am ocupat funcţia de şef secţie adjunct. În această funcţie am
avut atribuţii atât cu caracter tehnic cât şi organizatoric care au vizat activitatea secţiei
CT4 Ploieşti.
- în perioada 2000 – 2005 am fost responsabil din partea secţiei CT4 Ploieşti pentru
urmărirea lucrărilor de instalaţii, aferente Coridorului IV Paneuropean. Am participat,
din partea beneficiarului, la execuţia acestor lucrări de reabilitare şi la comisiile de
punere în funcţie a instalaţiilor CED şi BLA pe distanţa Brazi – Cîmpina.
- în perioda 01.04.2005 – 01.11.2007 am ocupat funcţia de şef serviciu tehnico –
economic la Direcţia Instalaţii din cadrul C.N.C.F. CFR S.A.
- în perioada noiembrie 2007 – august 2010 am fost angajat expert instalaţii de
semnalizare la firma de consultanţă Transurb Tuc Rail, pentru Proiectul de reabilitare
Coridorul IV, secţiunea Câmpina – Predeal.
- din august 2010 am fost numit Director Instalaţii la C.N.C.F. CFR S.A.

