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Informatii personale
Nume/Prenume Ghiold Ion

Adresa Bulevardul Petrochimistilor, nr. 22, Bl. B1, Sc. A, Ap. 17, Pitesti, Romania
Telefon Fix: 0348 808 488 Mobil: 0722693333
E-mail Ion.ghiold@yahoo.com

Cetatenia Româna

Data nasterii 09.07.1972

Sex Masculin

Locul de munca vizat /
Aria ocupationala

Experienta profesionala
Perioada 1.08.2011- prezent

Functia sau postul ocupat Revizor regional Siguranţa Circulaţiei
Principalele activitati si

responsabilitati
controlează activitatea unităţilor regionalei din ramura sa de activitate din punct de

vedere al siguranţei circulaţiei în conformitate cu Dispoziţia nr. 110/2012 a C.N. ,,C.F.R.“
S.A  şi H.G. nr. 117/17.02.2010;

răspunde de coordonarea activităţii revizorilor de sector din ramura sa de
activitate la controalele de fond de pe raza Centrului Regional de Expoatare , Întreţinere şi
Reparaţii Craiova;

răspunde de corectitudinea şi tratarea în termen a dosarelor de investigare,
reclamaţiilor, sesizărilor, lucrărilor ordonate şi a sarcinilor dispuse de şeful Revizoratului
Regional de Siguranţa Circulaţiei Craiova.

Numele si adresa angajatorului Sucursala Centrul Regional de Expoatare , Întreţinere şi Reparaţii Craiova
Tipul activitatii sau sectorul de

activitate
Transporturi feroviare

Perioada 01.11.2006- 01.08.2011
Functia sau postul ocupat Şeful Regulatorului de Circulaţie Piteşti

Principalele activitati si
responsabilitati

conduce, controlează, coordonează şi răspunde de întreaga activitate a
regulatorului din punct  de vedere a realizării circulaţiei trenurilor conform planului de mers;

verifică modul de întocmire şi realizare a programului  zilnic de circulaţie;
participă la analiza regularităţii circulaţiei trenurilor în calitate de preşedinte al

comisiei;
răspunde de utilizarea raţională a forţei de muncă din cadrul regulatorului şi

staţiilor din subordine, a uzării CO la toate functiile de pe raza Regulatorului de Circulaţie
Piteşti, iar în funcţie de necesităţi propune Diviziei Trafic cursuri de pregătire şi
perfecţionare sau măsuri de reorganizare.

Numele si adresa angajatorului Regionala CFR  Craiova, Regulatorul de Circulaţie Piteşti
Tipul activitatii sau sectorul de

activitate
Transporturi feroviare



Perioada 01.08.2000- 01.11.2006
Functia sau postul ocupat Şeful staţiei CF Goleşti

Principalele activitati si
responsabilitati

conduce direct,din punct de vedere operativ, activitatea compartimentului Trafic
din staţie ;

întocmeşte R.O.F.-ul staţiei şi al haltei de mişcare Ştefăneşti, fişele posturilor şi
Planul Tehnic de Exploatare a  staţiei şi haltei afiliate cu toate anexele lor şi le prezintă
spre aprobare. Face modificări ori de câte ori se modifică organizarea activităţii, instalaţiile
din dotare, sistemul de circulaţie şi modul de lucru din staţie  ,obţinând apoi aprobările
necesare;

întocmeşte pontajele conform condicilor de prezenţă, regimul de muncă şi ţine
evidenţa nominală a uzării C.O., C.M., C.F.S., Z.L.P., etc. ;

verifică modul de desfăşurare a şedinţelor teoretice de la şcoala personalului şi  a
instructajul practic, precum şi modul de întocmire a evidenţelor de la şcoala personalului.

Numele si adresa angajatorului Regionala CFR Craiova, staţia CFR Goleşti
Tipul activitatii sau sectorul de

activitate

Perioada

Transporturi feroviare

01.08.1998- 01.08.2000
Functia sau postul ocupat Operator coordonator

Principalele activitati si
responsabilitati

conduce direct,din punct de vedere operativ, activitatea operatorilor de circulaţie ;
participă la analiza regularităţii circulaţiei trenurilor;
întocmeşte pontajele conform condicilor de prezenţă,
verifică modul de realizare a indicatorilor cantitativi şi calitativi ai programului de

circulaţie.

Numele si adresa angajatorului Regionala CFR  Craiova, Regulatorul de Circulaţie Piteşti
Tipul activitatii sau sectorul de

activitate
Transporturi feroviare

Perioada 15.09.1995-01.08.1998
Functia sau postul ocupat Inginer staţie

Principalele activitati si
responsabilitati

elaborarea proceselor tehnologice de prelucrarea trenurilor;
întocmirea planului grafic de lucru al staţiei la schimbarea mersului de tren;
calculul şi analiza capacităţii de tranzit şi prelucrare a staţiei.

Numele si adresa angajatorului Regionala CFR  Craiova, Regulatorul de Circulaţie Piteşti, staţia CFR Bradu de Sus
Principalele activitati si

responsabilitati
Transporturi feroviare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activitati si
responsabilitati

Numele si adresa angajatorului

01.10.2005-prezent
Cadru  didactic  asociat
Titular curs:  Politici investiţionale în transporturi, Transport feroviar, Transport multimodal
Îndrumător proiect : Transport multimodal şi Transport feroviar
Universitatea din Pitesti, Facultatea de Mecanica si Tehnologie
Pitesti, str. Tirgu din Vale nr.1



Educatie si formare

Perioada 2006- 2012
Calificarea / diploma obtinuta Doctor Inginer

Discipline principale studiate /
competente dobindite

Managementul Proiectelor; Politici investiţionale în transporturi; Managementul sistemelor
de transport; Sisteme de asigurare a calităţii, Logistica transporturilor

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de

formare
Perioada

Universitatea  din Piteştii,  Facultatea  Mecanică şi Tehnologie,  Departamentul
Autovehicule Rutiere,  specializarea „ Logistica distribuţiei mărfurilor”

1995-2001
Calificarea / diploma obtinuta Economist  licenţiat

Discipline principale studiate /
competente dobindite

Cercetări operaţionale; Modelarea şi analiza sistemelor cibernetico-economice;  Sisteme
de operare;  Analiza proiectelor de investiţii

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de

formare
Perioada

Academia de Studii Economice Bucureşti,Facultatea de Informatică şi Cibernetică
Economică, specializarea Cibernetică Economică

1990-1995
Calificarea / diploma obtinuta Inginer

Discipline principale studiate /
competente dobindite

Staţii şi complexe feroviare; Tehnica circulaţiei trenurilor; Sisteme de Transport;
Informatică şi cibernetică feroviară; Tehnologia activităţii staţiilor de cale ferată

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de

formare

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Transporturi, specializarea Ingineria
Transporturilor

Aptitudini si competente
personale

Limba materna Româna

Limbi straine cunoscute
Autoevaluare Intelegere Vorbit Scris

Nivel european (*) Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare Exprimare scrisa

Engleza Elementar Utlizator
elementar

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Utilizator elementar

Franceza Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator experimentat

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente si abilitati sociale Lucrul în echipă; conştiincios; onest; adaptabil la diverse condiţii de lucru; rezistenţă la
stres;  gândire logică şi analistă; sociabil

Competente si aptitudini
organizatorice

Bun coordonator şi organizator

Competente  si aptitudini tehnice Competenţă în domeniul transportului feroviar; bune cunoştinţe în vederea elaborării
documentaţiilor specifice activităţii; bune cunoştinţe privind desfăşurarea unui proiect de
investiţii; bună înţelegere a proceselor tehnologice; bune cunoştinţe teoretice în
managerierea unui proiect de investiţii;

Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului

SOFTWARE STANDARD – MS OFFICE ; WINQSB;  QM ;  CRONOS ;  ATLAS , CALIPSO

Permis de conducere          Categoria B din anul 1996

Informatii suplimentare Persoanele de contact pentru referinte pot fi furnizate la cerere


