
Curriculum vitae 
Europass

9 9

Informaţii personale 
Nume / Prenume

RADULESCU STEFAN-RAZVAN IM

Adresa(e) Dolj, Crai ova,

Telefon(-oane) Mobil:

E-mail(uri)

N ation alitate(-tati) Româna

Data naşterii

Sex Masculin

Locul de muncă vizat
Tipul activităţii

Director General -  S.C. ELECTRIFICARE CFR S.A.
Furnizarea energiei electrice

Numele şi adresa 
angajatorului S.C. Electrificare C.F.R. S.A.

Ocupaţia sau poziţia 
Actuală

09/07/2021- prezent Sef Centru Electrificare Craiova 
SC ELECTRIFICARE CFR SA, CRAIOVA ((România, Dolj, 
Craiova, Al. Depoului, 5)

Perioada: 23/10/2019-08/07/2021 Director General Adjunct S.C. 
Electrificare CFR S.A.

Perioada: 21/06/2018 -  22/10/2019 -  Director General S.C. Electrificare 
CFR S.A.(Romania, Bucureşti, sector 1, Bd-ul. Dinicu Golescu, nr.38 )
în conformitate cu contractul de mandat încheiat în baza OUG 109/2011 cu

Activităţile principale si
responsabilităţile
deţinute

modificările ulterioare, am organizat şi coordonat activitatea societăţii, 
în această calitate ca Director General am asigurat şi:
- încheierea de contracte în numele societăţii;
- Aprobarea operaţiunilor de plăţi
- încheierea de acte juridice în numele societăţii;
- Organizarea şi coordonarea activităţilor juridice, de resurse umane şi 

secretariat, control financiar şi audit intern;
- Negocierea contractului colectiv de muncă în cadrul societăţii;
- Angajarea, promovarea salariaţilor, încheierea şi încetarea contractelor 

individuale de muncă;



Perioada:

Activitatile principale si
responsabilitatile
detinute

Perioada:

Activitatile principale si
responsabilitatile
detinute

15/02/2018-20/06/2018 - Director General Adjunct S.C. 
Electrificare CFR S.A.

În calitatea de Director General Adjunct am coordonat şi supravegheat 
activităţile derulate de către Direcţia Exploatare şi Direcţia Proiecte şi 
Contracte, structură dintre ale cărei responsabilităţi amintesc:

- Avizarea activităţii Serviciului de furnizare a energiei electrice;
- Avizarea achiziţiilor în cadrul societăţii;
- Verificarea şi încheierea contractelor de achiziţii produse, servicii şi 

lucrări;
- Avizarea documentelor de specialitate întocmite de agenţi economici 

pentru lucrări de modernizare a instalaţiilor feroviare în cadrul 
proiectelor cu finanţare europeană sau publică;

12/09/2017- 15/02/2018 -Sef Sucursala Electrificare Craiova 
(România, Dolj, Craiova, Al. Depoului, 5)

Reprezinta Sucursala Electrificare Craiova în raporturile cu terţii, conduce 
activitatea compartimentelor de lucru ale sucursalei şi a subunităţilor din 
subordinea acesteia;
Coordoneaza activitatea de întreţinere a instalaţiilor de electrificare în 
conformitate cu prevederile instrucţiilor de serviciu şi a celor de specialitate; 
Stabileste măsurile tehnice şi organizatorice pentru îmbunătaţirea stării tehnice 
a instalaţiilor de electrificare, ia măsuri de adaptare a instalaţiilor la 
necesitaăţile traficului şi exploatării căii ferate şi pentru sporirea nivelului de 
siguranţă a circulaţiei;
Urmăreste efectuarea lucrărilor de restabilire a instalaţiilor pentru avariile de 
mare amploare, activitatea de măsuratori şi verificări a instalaţiilor de 
electrificare, organizarea sistemului informaţional necesar pentru desfăşurarea 
optimă a activităţii de exploatare, întreţinere, reparaţie şi intervenţie, 
centralizarea evidenţei instalaţiilor ca şi a deranjamentelor, analiza acestora, cu 
luarea de măsuri necesare pentru reducerea sau eliminarea focarelor ce au 
produs deranjamente sau evenimente de cale ferata;
Aproba operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor;
Coordoneaza activitatea de control, pregătire şi perfecţionare a personalului din 
cadrul Sucursalei asigurând aplicarea unitară a prevederilor legale şi a 
reglementărilor în vigoare;
Organizeaza, îndruma, coordoneaza si controleaza activitatea de resurse umane 
(piaţa muncii, legislaţia socială, politica de salarizare şi formare a cadrelor), 
administrativă şi secretariat;
Urmareste gradul de utilizare a forţei de muncă, asigurarea necesarului şi 

încadrarea în planul forţei de muncă aprobat, facand propuneri privitoare la 
realizarea de prestaţii prin intermediul unor agenţi comerciali exteriori, numarul 
de posturi pentru subunităţile subordonate;



Perioada:

Activitatile principale si
responsabilităţile
deţinute

Perioada:

Activitatile principale si
responsabilitatile
detinute

Avizeaza Programul anual al achiziţiilor publice al Sucursalei Electrificare şi 
urmareste activitatea de aprovizionare;
Intocmeste prognozele pentru fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli, 
la nivelul Sucursalei, urmăreste si raspunde de încadrarea în cotele aprobate 
pentru bugetele de venituri şi cheltuieli la subunităţile din subordine;
Urmareste activitatea de instruire şi examinare a personalului din subordine, ca 
şi a autorizărilor în funcţie;
Pparticipa, personal sau prin personal subordonat în comisiile aprobate de cei 
responsabili la verificarea tehnică, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor 
de electrificare nou introduse în instalaţiile energetice feroviare;

07/08/2014 -  12/09/2017 Sef adjunct Sucursala Electrificare Craiova 
SC ELECTRIFICARE CFR SA, CRAIOVA ((România, Dolj, Craiova, Al. 
Depoului, 5)

Tipul sau sectorul de activitate INTRETINERE SI EXPLOATARE 
INSTALATII DE LC -  EA -  ELF -  PRAM TM

Conduce, coordonează şi îndrumă activitatea în cadrul compartimentului 
întreţinere şi exploatare;
Conduce, coordonează şi îndrumă activitatea în cadrul compartimentului 
gestionare energie electrică;
Participă în comisii de cercetare a incidentelor şi accidentelor CF în 
conformitate cu prevederile instrucţionale şi a ordinelor de serviciu;
Urmăreşte executarea lucrărilor pregătitoare de iarnă pentru asigurarea 
funcţionării permanente a instalaţiilor, ia masuri pentru restabilirea funcţionării 
acestora în caz de calamităţi sau evenimente;
Face propuneri pentru introducerea de noi instalaţii şi utilaje, în conformitate 
cu gradul de înzestrare tehnică, cu obiectivele specifice pe ramură, precum şi 
pentru înlocuirea, modificarea sau repararea celor care nu sunt corespunzătoare; 
Îndrumă şi urmăreşte întocmirea programelor de investiţii şi de RK. Urmăreşte 
realizarea programului de investiţii şi RK în condiţiile prevăzute de lege şi de 
reglementările în vigoare în ceea ce priveşte proiectarea, punerea în funcţie şi 
recepţia obiectivelor;
Îndrumă şi urmăreşte întocmirea planurilor de investiţii privind dotarea cu 

mijloace a subunităţilor de electrificare;

01/04/2014-07/08/2014 Sef Centru Electrificare Craiova 
SC ELECTRIFICARE CFR SA, CRAIOVA ((România, Dolj, Craiova, Al. 
Depoului, 5)
Tipul sau sectorul de activitate INTRETINERE SI EXPLOATARE 
INSTALATII FIXE DE TRACTIUNE ELECTRICA

Conduce, coordonează, îndrumă şi controlează întreaga activitate a Centrului 
Electrificare;
Organizează întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor de electrificare de pe raza 
centrului;________________________________________________________



Verifică şi răspunde de starea tehnică a instalaţiilor de electrificare, controlează 
calitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie;
Organizează şi participă la executarea lucrărilor de restabilire a funcţionării 
instalaţiilor în caz de calamitate sau incidente şi accidente de cale ferată; 
urmăreşte realizarea lucrărilor pregătitoare de iarnă;
Urmăreşte şi verifică mersul lucrărilor de investiţii şi RK la instalaţiile de 
electrificare şi alte mijloace fixe din administrarea Centrului Electrificare; 
Dispune şi avizează întocmirea de propuneri privind lucrări de investiţii, dotări 
şi lucrări RK pentru activitatea de electrificare;
Pe linie de siguranţa circulaţiei, să stabilească atribuţiile, sarcinile şi 
răspunderile personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;

Perioada: 01/03/2009-01/04/2014 Dispecer Energetic Feroviar
SC ELECTRIFICARE CFR SA, CRAIOVA (Romania, Dolj, Craiova, Al. I 
Depoului,5)
Tipul sau sectorul de activitate INTRETINERE SI EXPLOATARE

Activitatile principale si 
responsabilitatile

INSTALATII FIXE DE TRACTIUNE ELECTRICA

detinute Comandă operativ instalaţiile de electrificare şi răspunde de indeplinirea 
sarcinilor şi atribuţiilor ce ii revin.
Trebuie să cunoască în permanenţă starea instalaţiilor şi a mijloacelor de 
intervenţie de pe raza de activitate.
Informează operatorul de circulaţie şi ceilalti factori despre incidentele şi 
avariile care afectează circulaţia trenurilor.
Se deplasează în teren pentru cunoaşterea instalaţiilor şi eventualelor modificări 
aparute.
Face avizările în caz de deranjamente conform Dispoziţiilor.
În caz de necesitate emite dispoziţii de lucru echipelor de intreţinere şi reparaţii 
care işi desfaşoară activitatea pe raza districtului în conformitate cu normele de 
securitate şi sănătate a muncii şi a dispoziţiilor în vigoare.

Perioada: 15/12/2004-01/03/2009 Inginer
SC ELECTRIFICARE CFR SA, CRAIOVA (Romania, Gorj, Tg Jiu, Blv. 
Republicii,39)

Activitatile principale si Tipul sau sectorul de activitate INTRETINERE SI EXPLOATARE
responsabilitatile INSTALATII FIXE DE TRACTIUNE ELECTRICA
detinute In această funcţie am efectuat prima fază a stagiaturii intrând în contact direct 

cu instalaţiile de electrificare feroviară.
La finele acestei perioade am absolvit examenul de autorizare ca inginer în 
domeniul feroviar.
În continuare am fost responsabil cu planificarea lucrărilor şi urmărirea stării 
instalaţiilor de energo alimentare (EA - staţii de transformare 110-27,5 kV, 
posturi de secţionare (PS) şi subsectionare(PSS) şi de electroalimentare (ELF - 
posturi de transformare 20/0,4 kV, distribuţia şi utilizarea energiei electrice în 
staţiile C.F).de pe raza Centrului Electrificare Tg. Jiu.



Educaţie şi formare 06/06/2011- 15/06/2011 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE -  CURS DE 
SPECIALIZARE „Monitorizarea activitatilor si achizitiile publice in 
proiecte finantate din fonduri europene’’
FSE Investeste in Oameni (România)

23/05/2011- 01/06/2011 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE -  CURS DE 
SPECIALIZARE „Proceduri de raportare pentru proiecte finantate din 
fonduri europene’’
FSE Investeste in Oameni (România)

09/05/2011- 18/05/2011 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE -  CURS DE 
SPECIALIZARE „Proceduri contabile pentru proiecte finantate din 
fonduri europene’’
FSE Investeste in Oameni (România)

Ianuarie - martie 2011 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE -  CURS 
FORMARE PROFESIONALA „Scrierea si implementarae proiectelor 
finantate din Fondul Social European’’
FSE Investeste in Oameni (România)

1997-2002 DIPLOMA DE INGINER,
SPECIALIZAREA ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE BORD 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE 
ELECTROTEHNICA, CRAIOVA (ROMANIA)

1993-1997 DIPLOMA DE BACALAUREAT 
LICEUL “ STEFAN ODOBLEJA”

Limba(i) maternă Romana

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

În perioada 2014 -  prezent am condus, coordonat şi organizat, nemijlocit şi 
indirect, colective de salariaţi de pâna la 2300 de angajaţi. Acest lucru l-am 
realizat atât în regim planificat cât şi în situaţii neprevăzute care au presupus 
stabilirea de măsuri de prevenire şi lichidare a unor defecţiuni în instalaţii sau 
evenimente feroviare, unele din acestea în condiţii meteorologice extreme

Competenţe şi 
aptitudini tehnice

Atestare Autoritatea Feroviară Română (AFER) pentru asigurarea pregătirii, 
perfecţionării şi autorizării personalului cu responsabilităţi în siguranţa 
circulaţiei

Competenţe şi 
cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului

Cunostinte operare PC, word, excel, outlook

Permis(e) de conducere 
categoria

B, din anul 2010


