
 

 

INFORMAŢII PERSONALE  
 

Nume/Prenume 

                                           Adresa 

 BADEA Valentin 

Roșiorii de Vede, Str. Serg. Izbiceanu nr. 8, bl. 40, sc. A, ap. 

13, jud. Teleorman 

Telefon  0723/716.346 

Fax  - 

E-mail  valentin.badea@e-cfr.ro 

Naţionalitatea  Română 
 

Data naşterii  13.05.1961 

 

 

 

EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ 
    08.09.1986 – 22.01.1991 

 Intreprinderea „ Textila Teleorman”, Strada Oltului nr. 59 Roşiorii deVede, judeţul  

Teleorman  

 Secţia mecano – energetică 

 Inginer energetic 

   • Participarea la activitatea de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor electrice                                 

de joasă tensiune. 

• Data (de la – la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

 

• Tipul de activitate sau sectorul 

• Ocupaţia sau poziţia  

• Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

 

 

 

 

• Data (de la – la) 

  

 

23.01.1991 – 20.05.2004 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. TEXTILA TELEORMAN S.A., Strada Oltului nr. 59 Roşiorii 

deVede, judeţul  Teleorman 

• Tipul de activitate sau sectorul  Secţia mecano – energetică 

• Ocupaţia sau poziţia   Inginer energetic; 1992-2004 Responsabil Invenţii şi Inovaţii; 1999-2004 

Şef Sector Energetic,  

• Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

      

 

   • Participarea la activitatea de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor 

electrice de joasă tensiune; 

   • Corespondenţă Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; 

   • Coordonarea activităţilor din sectorul energetic (instalaţii electrice de 

joasa tensiune, centrală termică, gospodărie de apă, gospodărie de 

combustibil) 

 

• Data (de la – la)  21.05.2004 –03.01.2006 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. TEXTILA S.R.L., Strada Oltului nr. 59 Roşiorii deVede, judeţul  

Teleorman 

• Tipul de activitate sau sectorul  Secţia mecano – energetică 

• Ocupaţia sau poziţia   Şef Sector Energetic; Responsabil Invenţii şi Inovaţii 

• Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

    • Coordonarea activităţilor din sectorul energetic (instalaţii electrice de 

joasă tensiune, centrală termică, gospodărie de apă, gospodărie de 

combustibil); 

   • Corespondenţă Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; 
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• Data (de la – la)  16.01.2006-02.04.2006 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. Confitex S.R.L., Strada Oltului nr. 59 Roşiorii deVede, judeţul  

Teleorman 

• Tipul de activitate sau sectorul  Secţia mecano – energetică 

• Ocupaţia sau poziţia   Şef Sector Energetic 

• Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

    • Coordonarea activităţilor din sectorul energetic (instalaţii electrice de 

joasă tensiune, centrală termică, gospodărie de apă, gospodărie de 

combustibil); 

 
 

  

• Data (de la – la)  03.04.2006-07.01.2007 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. „Electrificare C.F.R.” S.A. – Divizia Electrificare Bucureşti Str. Gării 

de Nord nr.2-4 

• Tipul de activitate sau sectorul  Serviciul Întreţinere şi Exploatare 

• Ocupaţia sau poziţia  Inginer III 

• Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

 Inginer stagiar; Examen de autorizare pe post 

• Data (de la – la)  08.01.2007-31.12.2008 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. „Electrificare C.F.R.” S.A. – Central, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, 

Bucureşti 

• Tipul de activitate sau sectorul  Serviciul Întreţinere şi Exploatare 

• Ocupaţia sau poziţia  Inginer II 

• Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

 

 Inginer cu probleme de electroalimentare (EA) 

• Data (de la – la)  01.01.2009-06.05.2014 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. „Electrificare C.F.R.” S.A. – Central, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, 

Bucureşti 

• Tipul de activitate sau sectorul  Serviciul Gestionarea Energiei Electrice şi a Contractelor 

• Ocupaţia sau poziţia  Inginer I 

• Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

 

 

 

• Data (de la – la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

 

• Tipul de activitate sau sectorul 

• Ocupaţia sau poziţia  

• Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

 

 

 

• Data (de la – la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

 

• Tipul de activitate sau sectorul 

• Ocupaţia sau poziţia  

• Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

 

    • Întocmirea documentaţiei dosarului de prelungire a Licenţei de 

furnizare a energiei electrice (ANRE); 

   • Întocmirea documentaţiilor pentru fundamentare şi reactualizarea 

tarifelor de distribuţie a energiei electrice (ANRE); 

 

 

07.05.2014-31.05.2015 

S.C. „Electrificare C.F.R.” S.A. – Central, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38,  

Bucureşti 

Serviciul Gestionarea Energiei Electrice şi a Contractelor 

Șef Serviciu 

• Coordonarea activităților desfășurate în cadrul Serviciului Gestionarea 

Energiei Electrice şi a Contractelor (încheierea și derularea contractelor de 

achiziție energie electrică, a contractelor de furnizare și pentru servicii 

conexe); 

 

 

01.06.2015-31.12.2015 

S.C. „Electrificare C.F.R.” S.A. – Central, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38,  

Bucureşti 

Serviciul Vânzări Energie Electrică 

Șef Serviciu 

• Coordonarea activităților desfășurate în cadrul Serviciului Vânzări 

Energie Electrică (încheierea și derularea contractelor de achiziție energie 

electrică, a contractelor de furnizare și pentru servicii conexe); 
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ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
 Achiziţionate în cursul vieţii şi al 

carierei dar nu neapărat dovedite 

prin certificate şi diplome formale. 

 

LIMBA MATERNĂ  Română 

ALTE LIMBI 
 

• Abilităţi pentru citit  Franceză, Engleză - mediu 

• Abilităţi pentru scris  Franceză, Engleză - mediu 

• Abilităţi pentru vorbit  Franceză, Engleză - mediu 

 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE 

Coordonarea şi administrarea 

oamenilor, proiectelor şi bugetelor; 

la locul de muncă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Coordonarea activității unei echipe prin desemnarea sarcinilor şi 

urmărirea modului de îndeplinire a lor. Motivarea și sprijinirea echipei 

pentru atingerea obiectivelor. 

     Devotament pentru păstrarea unor standarde înalte de calitate. 

     Aptitudini de analiză şi reacţii optime în condiţii de stres. 

     Posibilitatea lucrului în echipă şi în egală măsură pe cont propriu. 

      

      

 

• Data (de la – la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

 

• Tipul de activitate sau sectorul 

• Ocupaţia sau poziţia 

• Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

 

 

• Data (de la – la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

 

• Tipul de activitate sau sectorul 

• Ocupaţia sau poziţia 

• Activităţile principale şi 

responsabilităţile deţinute 

 

 

 

01.01.2016-01.08.2021 

S.C. „Electrificare C.F.R.” S.A. – Central, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38,  

Bucureşti 

Serviciul Furnizare Energie Electrică 

Șef Serviciu 

• Coordonarea activităților desfășurate în cadrul Serviciului Furnizare 

Energie Electrică (încheierea și derularea contractelor de achiziție energie 

electrică, a contractelor de furnizare și pentru servicii conexe); 

 

 

02.08.2021-prezent 

S.C. „Electrificare C.F.R.” S.A. – Central, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38,  

Bucureşti 

Direcția Furnizare 

Director Furnizare 

• Coordonarea activităților desfășurate în cadrul Direcției Furnizare  

 

 

 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
Data (de la – la)        1981  – 1986    

• Numele şi tipul de organizaţie 

care asigură educaţia şi formarea 

 Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timişoara 

Facultatea de Electrotehnică 

• Titlul calificării acordate 

 

 

 Inginer profil electric; Specializarea electrotehnică 

Data (de la – la)  2011 - 2013 

• Numele şi tipul de organizaţie 

care asigură educaţia şi formarea 

 Institutul Politehnic Bucureşti 

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice 

• Titlul calificării acordate 

 

 Master – Ingineria Calităţii 
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ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE  
Computer, tipuri specifice de 

echipament, utilaje, etc. 

      Cunoştinţe de operare PC. 

     Experienţă în mentenanţa echipamentelor energetice de joasă tensiune. 

     Experienţă în mentenanţa echipamentelor energetice specifice CFR. 

 

 

 

 

ALTE ABILITĂŢI ŞI 

COMPETENŢE 

 

      Rezistenţă la stres şi muncă în condiţii deosebite. 

     Disponibilitate la program prelungit. 

     Atenţie distributivă. 

     Memorie vizuală foarte bună. 

 

PERMIS(E) DE CONDUCERE       Permis de conducere categoria B 

 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

      Electrician Autorizat ANRE grad III A, IVB  

      

 
 

 

 

 

       Semnătura titularului 

 

 

 

 

       Data întocmirii: 02.08.2021 

 
 


