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CURRICULUM VITAE 

 
  

Informații personale  
Nume / Prenume GĂBUROI GHEORGHE  

Adresă Târgu Jiu, Aleea Gării Preajba nr. 3 
Telefon 0730-969007   
E-mail Gheorghe.gaburoi@e-cfr.ro 

Naționalitate ROMÂNA 
Data nașterii 08.09.1963 

  
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

 

Experiența profesională: 
 

 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 
angajatorului 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

 

29/10/2019 – prezent 
Director Exploatare 
SC Electrificare CFR SA București Central, Bd. Dinicu Golescu 
nr. 38 
Distribuția energiei electrice – întreținerea, exploatarea, revizia și 
repararea instalațiilor energetice feroviare 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 
angajatorului 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

 

21/06/2018 – 28/10/2019 
Director General Adjunct 
SC Electrificare CFR SA București Central, Bd. Dinicu Golescu 
nr. 38 
Distribuția energiei electrice – întreținerea, exploatarea, revizia și 
repararea instalațiilor energetice feroviare 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 
angajatorului 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

 

11/02/2018 – 20/06/2018 
Director General 
SC Electrificare CFR SA București Central, Bd. Dinicu Golescu 
nr. 38 
Distribuția energiei electrice – întreținerea, exploatarea, revizia și 
repararea instalațiilor energetice feroviare 
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Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
Numele și adresa 

angajatorului 
Tipul activității sau sectorul 

de activitate 
 

2017 – 11/02/2018 
Director General Adjunct 
SC Electrificare CFR SA București Central, Bd. Dinicu Golescu 
nr. 38 
Distribuția energiei electrice – întreținerea, exploatarea, revizia și 
repararea instalațiilor energetice feroviare 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 
angajatorului 

Tipul activității sau sectorul 
de activitate 

 
Perioada 

07/04/2014 – 2017 
Director Exploatare 
SC Electrificare CFR SA București Central, Bd. Dinicu Golescu 
nr. 38 
Distribuția energiei electrice – întreținerea, exploatarea, revizia și 
repararea instalațiilor energetice feroviare 
 
01/03/2006 – 06/04/2014 

Funcția sau postul ocupat Șef Centru Electrificare 
Numele și adresa 

angajatorului 
SC Electrificare CFR SA București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38 – 
Centrul Electrificare Târgu Jiu 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Distribuția energiei electrice – întreținerea, exploatarea, revizia 
și repararea instalațiilor energetice feroviare 

  
Perioada 01/03/2005 – 01/03/2006 

Funcția sau postul ocupat Șef Serviciu 
Numele și adresa 

angajatorului 
SC Electrificare CFR SA București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38 - 
Serviciul Control, Instruire, Siguranța Circulației 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Distribuția energiei electrice – întreținerea, exploatarea, revizia 
și repararea instalațiilor energetice feroviare 

  
Perioada 18/10/2004 – 01/03/2005 

Funcția sau postul ocupat Șef Centru Electrificare 
Numele și adresa 

angajatorului 
SC Electrificare CFR SA București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38  – 
Centrul Electrificare Târgu Jiu 

  
Perioada 01/10/1998 - 18/10/2004 

Funcția sau postul ocupat Șef Centru Electrificare 
Numele și adresa 

angajatorului 
Regionala CFR Craiova, Bulevardul Decebal nr.5  – Centrul 
Electrificare Târgu Jiu 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Întreținerea, exploatarea, revizia și repararea instalațiilor 
energetice feroviare 

  
Perioada 15/05/1998 – 01/10/1998 

Funcția sau postul ocupat Șef Secție IFTE - ELF 
Numele și adresa 

angajatorului 
Regionala CFR Craiova, Bulevardul Decebal nr.5 – Secția I.F.T.E. 
3 Târgu Jiu 
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Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Întreținerea, exploatarea, revizia și repararea instalațiilor 
energetice feroviare  

 
Perioada 01/04/1991 – 15/05/1998 

Funcția sau postul ocupat Inginer Șef  
Numele și adresa 

angajatorului 
Regionala CFR Craiova, Bulevardul Decebal nr.5 – Secția I.F.T.E. 3 
Târgu Jiu 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Întreținerea, exploatarea, revizia și repararea instalațiilor 
energetice feroviare  

  
Perioada 01/02/1989 – 01/04/1991 

Funcția sau postul ocupat Șef District EA+ELF 
Numele și adresa 

angajatorului 
Regionala CFR Craiova, Bulevardul Argeș nr. 5 – Secția I.F.T.E. 3 
Târgu Jiu 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Întreținerea, exploatarea, revizia și repararea instalațiilor 
energetice feroviare 

  
Perioada 08/08/1987 – 01/02/1989 

Funcția sau postul ocupat Inginer 
Numele și adresa 

angajatorului 
Regionala CFR Craiova, Bulevardul Argeș nr.5 – Secția I.F.T.E. 1 
Craiova 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Întreținerea, exploatarea, revizia și repararea instalațiilor 
energetice feroviare 

 
Educație și formare  

  
Perioada 1982 - 1987.  

Calificarea / diploma 
obținută 

INGINER ELECTROTEHNICIAN 

Disciplinele principale 
studiate / competente 

profesionale dobândite 

Aparate, mașini electrice, utilizarea energiei electrice 

Numele și tipul instituției 
de învățământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iași, 
Facultatea Electrotehnică promoția 1987 

  
Perioada 2004 

Calificarea / diploma 
obținută 

Autorizație SDFEE TgJiu nr. 940 – 
valabilă potrivit reglementărilor până în 2009 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

Autorizare „ELECTRICIAN AUTORIZAT” grad III definitiv (20 
kV)  
potrivit legislației de la data respectivă. 

  
Perioada 2013 

Calificarea / diploma 
obținută 

Autorizație ANRE nr. 28516 /2013 
Prelungire 2018 cu valabilitate 2023 



4 

Nivelul în clasificarea 
națională sau 
internațională 

Autorizare ANRE „ELECTRICIAN AUTORIZAT” grad III A și 
B (proiectare și 
exploatare 20 kV) 

  
Perioada 2003 – 2017 

Calificarea / diploma 
obținută 

Atestat SC ISFT2-A nr. 337 

Numele și tipul instituției 
de învățământ / 

furnizorului de formare 

Autoritatea Feroviară Română (AFER)  

Nivelul în clasificarea 
națională sau 
internațională 

Atestare AFER pentru asigurarea pregătirii, perfecționării și 
autorizării personalului cu responsabilități în siguranța circulației 

  
Perioada 

Calificarea / diploma 
obținută 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

 

2019 
Autorizatie ANRE nr. 201920637/2019 
 
 
Verificator proiecte 
 

Aptitudini și competente 
personale 

 

Limba maternă Româna 
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 Pe scara 1 – 5  

 Înțelegere Vorbire Scriere 
 Ascultare Citire Participare 

la 
conversație 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Engleză 4 4 3 3 3 
Franceză 3 4 3 3 3 

  
Competente și abilități 

sociale 
Nu  

  
Competente și aptitudini 

organizatorice 
În perioada 1989 – prezent am condus, coordonat și organizat, 
nemijlocit și indirect, colective de salariați. Acest lucru l-am 
realizat atât în regim planificat cât și în situații neprevăzute 
apărute și care au presupus stabilirea de măsuri de prevenire și 
lichidare a unor defecțiuni în instalații sau evenimente feroviare, 
unele din acestea în condiții meteorologice extreme. 

  
Competente și aptitudini 

tehnice 
Experiența descrisă mai sus mi-a permis dobândirea unor bogate 
cunoștințe în darea în exploatare, exploatarea, întreținerea, 
revizia și reparația instalațiilor energetice feroviare.  
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În paralel, datorită regimului funcțional al activității, am 
acumulat cunoștințe și din alte subdomenii de exploatare 
feroviară  precum cel de circulație a trenurilor, de construcții 
civile și instalații de semnalizare.  
În egală măsură, prin natura activității și responsabilităților 
funcțiilor ocupate am dobândit cunoștințe de legislație adiacente 
domeniului, financiar – contabile, resurse umane.  

  
Competente și aptitudini 

de utilizare a 
calculatorului 

Datorită naturii activității, autodidact, am acumulat cunoștințe în 
domeniile hardware și software. Dacă demontarea unui 
calculator nu a fost o pasiune, dar fiind o necesitate am făcut 
oricând față provocării, cunoștințele în domeniul software au 
fost o mică pasiune în limita timpului disponibil. Aceasta mi-a 
permis să ating următoarele niveluri: 

- Cunoștințe foarte bune pentru Word – limbaj în care am 
redactat cu toate pretențiile cerute de legislația în domeniu 
Instrucțiunile la care am lucrat în anii 2005 – 2006 (a se 
vedea formatul Instrucțiunilor deja apărute); 

- Cunoștințe foarte bune pentru Excel – limbaj în care am 
realizat foarte multe evidențe cu legături multiple și 
șabloane; 

- Cunoștințe foarte bune pentru Outlook – probabil și 
datorită necesităților zilnice; 

- Cunoștințe bune pentru Power Point – limbaj necesar în 
anumite situații în care am redactat documente de 
prezentare și sinteze de activitate; 

- Cunoștințe bune pentru Autocad – limbaj în care am 
realizat multe scheme electrice necesare activității 
desfășurate dar și instruirii și pregătirii personalului 
subordonat; 

- Cunoștințe bune pentru Vizual Fox – limbaj în care am 
realizat două miniprograme de contabilitate pentru 
organizații fără scop lucrativ dar și pentru evidențe de la 
serviciu. 

  
Alte competenţe și 

aptitudini 
Consider că am bune înclinații și aptitudini tehnice atât în 
gândire cât și în execuție. Acestea mi-au permis găsirea de 
soluții pentru probleme apărute atât la serviciu cât și în viața 
personală. În activitatea de serviciu aceste aptitudini s-au 
concretizat prin soluțiile stabilite la modificări de instalații 
descrise mai sus dar și la deranjamentele și evenimentele 
neprevăzute la care au fost necesare soluții inovative. 

  
Permis de conducere Permis categoria B din oct. 1991. 
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Informații suplimentare În această perioadă am conlucrat cu foarte multe persoane din 
diferite generații din activitatea de exploatare feroviară, având 
atât relații de subordonare cât și funcționale. 
 

  
 


