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Curriculum Vitae  

 
 

 

Informaţii personale 
 

 

Nume / Prenume  Sorin Valentin Dumitrachi  

Naţionalitate română  

Sex Bărbătesc  
 
 

  

Numele şi adresa angajatorului   Societatea Telecomunicații CFR SA 

București (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Telecomunicații 

Perioada  Septembrie 2013 – pînă în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Exploatare 

Activităţi si responsabilităţi principale Asigur conducerea executivă având ca responsabilități activitatea tehnică și comercială la nivelul 
societății.  

În cadrul acestor acivități pot menționa: 

-Organizarea și coordonarea activității operaţionale desfăşurată pentru întreţinerea, exploatarea, 
optimizarea și modernizarea infrastructurii de telecomunicaţii feroviare; 

-Elaborarea de planuri de investiții și achiziții care să asigure modernizarea infrastructurilor de 
comunicații, o mai mare flexibilitate la intervențiile corective și la deranjamentele din rețea, precum și 
o creștere a rentabilității economică; 

-Organizarea activității necesară dezvoltării în cadrul colectivelor de specialiști a unor soluții noi, 
adaptate cerințelor actuale, necesare migrării infrastructurii de comunicații feroviare către tehnologii 
de interconectare de tip ethernet sau sisteme de transport al informației de tip DWDM; 

-Eficientizarea costurilor operaționale coroborat cu îmbunătățirea SLA de furnizare a serviciilor; 

-Eficientizarea activităților aferente contractelor de lucrări și creșterea veniturilor în cadrul acestui tip 
de prestație; 

-Promovarea unor acțiuni ce au ca scop realizarea obiectivelor specifice activității comerciale și de 
marketing, definirea și delimitarea funcțiilor și componentelor acestora; 

-Participarea în cadrul programului operațional comun România - Ucraina - Rep. Moldova, 2007 – 
2013, denumit Infrastructură de Comunicații Tranfrontaliere, cod: MIS-ETC 981;  

-Participarea în cadrul grupurilor de lucru interministeriale privind dezvoltarea comunicațiilor de bandă 
largă în România și acoperirea zonelor albe; 

-Reprezentarea societății din punct de vedere tehnic, în relația cu autoritățile publice centrale. 
 

  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Telecomunicații 

Perioada  August 2012 - Septembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Administrator de Sistem 

Activităţi si responsabilităţi principale Am avut atribuții în administrarea întregii rețele de comunicații feroviare digitale la nivelul Sucursalei  
Regionale de Telecomunicații Galați având ca acoperire județelor Galați, Brăila, Buzău și Vrancea, 
precum și parte din județele Bacău, Prahova și Ialomița, rețeaua asigurând servicii de comunicații 
specifice siguranței circulației și activităților operaționale feroviare precum și servicii pentru operatori 
de pe piața de comunicații. 

Am participat la derularea programului operațional comun România - Ucraina - Rep. Moldova, 2007 – 
2013, denumit Infrastructură de Comunicații Tranfrontaliere, cod: MIS-ETC 981; 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Telecomunicații 

Perioada     Decembrie 2010 – August 2012 

Funcţia sau postul ocupat    Director Exploatare 

Activităţi si responsabilităţi principale Am coordonat atât activitatea tehnică cât și cea comercială la nivelul întregii societăți.  

În cadrul acestor acivități se pot preciza: 

-Organizarea și coordonarea activității operaţionale desfăşurată pentru întreţinerea, exploatarea și 
modernizarea infrastructurii de telecomunicaţii feroviare; 

-Eficientizarea activităților comerciale și creșterea veniturilor din lucrările aferente; 

-Participarea în cadrul grupurilor de lucru interministeriale privind dezvoltarea comunicațiilor de bandă 
largă în România și acoperirea zonelor albe; 

-Participarea în cadrul programului operațional comun România - Ucraina - Rep. Moldova, 2007 – 
2013, denumit Infrastructură de Comunicații Tranfrontaliere, cod: MIS-ETC 981; 

-Am reprezentat societatea în relația cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. 

  

Numele şi adresa angajatorului   SC Telecomunicații CFR SA 

București (România) – Sucursala Tc Galați 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Telecomunicații 

Perioada  Octombrie 2008 – Decembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Administrator de Sistem 

Activităţi si responsabilităţi principale Am avut atribuții în administrarea întregii rețele de comunicații feroviare digitale la nivelul Sucursalei  
Regionale de Telecomunicații Galați având ca acoperire județelor Galați, Brăila, Buzău și Vrancea, 
precum și parte din județele Bacău, Prahova și Ialomița, rețeaua asigurând servicii de comunicații 
specifice siguranței circulației și activităților operaționale feroviare precum și servicii pentru operatori 
de pe piața de comunicații. 

  

Numele şi adresa angajatorului   SC Telecomunicații CFR SA 

București (România) – Sucursala Tc Galați 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Telecomunicații 

Perioada  Septembrie 2006 – Octombrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Șef Adjunct Sucursala Regională de Telecomunicații Galați 

Activităţi si responsabilităţi principale Am avut în responsabilitate derularea  activității tehnice  la nivelu Sucursalei  de Tecomunicații Galați 
având o acoperirea a 7 judete și un număr de 9 Districte de Telecomunicații. 

Am avut în responsabilitate derularea  activității  la nivelu Laboratorului Radio al Sucursalei de 
Telecomunicații Galați. 

Am avut în responsabilitate derularea  activității  tehnică la nivelu Centrului Management al Sucursalei 
de Tecomunicații Galați  

  

Numele şi adresa angajatorului   SC Telecomunicații CFR SA 

București (România) – Sucursala Tc Galați 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Telecomunicații 

Perioada  Septembrie 2003 – Septembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Inginer de Sistem 

Activităţi si responsabilităţi principale Am asigurat managementul și mentenanța rețelei SDH de pe raza Zonei Tc Galați.   
Am asigurat întreținerea și intervenția la deranjamente pentru rețeaua SDH de pe raza Zonei Tc 
Galați.   
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Numele şi adresa angajatorului   SC Telecomunicații CFR SA 

București (România) – Sucursala Tc Galați 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Telecomunicații 

Perioada  Aprilie 2003 - Septembrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Șef Centru Management Sucursala Galați 

Activităţi si responsabilităţi principale Am coordonat  activitatea centrului de management al rețelelor digitale din cadrul Sucursalei de 
Telecomunicații Galați . 

  

  

Numele şi adresa angajatorului   SC Telecomunicații CFR SA 

București (România) – Zona Tc Galați 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Telecomunicații 

Perioada  Aprilie 2002 – Aprilie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Șef Adjunct Zona de Telecomunicații Galați 

Activităţi si responsabilităţi principale Am avut în responsabilitate derularea  activității tehnice  la nivelu Zonei  de Tecomunicații Galați 
având o acoperirea a 7 judete și un număr de 9 Districte de Telecomunicații. 

Am avut în responsabilitate derularea  activității  la nivelu Laboratorului Radio al Zonei de 
Telecomunicații Galați. 

Am avut în responsabilitate derularea  activității  tehnică la nivelu Centrului Management al Zonei  de 
Tecomunicații Galați  

  

Numele şi adresa angajatorului   SC Telecomunicații CFR SA 

București (România) – Zona Tc Galați 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Telecomunicații 

Perioada  Martie 2002 - Aprilie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Inginer de sisitem 

Activităţi si responsabilităţi principale Am coordonat activitatea de  managementul și mentenanța a rețelei SDH de pe raza Zonei Tc Galați.   

Am coordonat activitățile specifice omogenizării rețelei SDH, ca mefiu de transmisiii pentru rețelele de 
Acces și ISDN și la incidența cu rețeaua de transport ATM. 

  

Numele şi adresa angajatorului   SC Telecomunicații CFR SA 

București (România) – Zona Tc Galați 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Telecomunicații 

Perioada  Septembrie 1998 - Martie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Inginer IV 

Activităţi si responsabilităţi principale Am participat la  implementarea infrastructurii de cabluri cu fibre optice pe relația Galați – Tecuci – 
Mărășești. Am coordonat echipa de instalare a rețelei DTBN pe raza întregii zone.  

Am comisionat și dat în funcție rețeaua digitală de tip DTBN de pe raza Zonei de Telecomunicații 
Galați, respectiv un număr de peste 60 de echipamente de tip SMA 1, SMA 4 și SMA 16. 

Am participat la implementarea sistemului de management aferent rețelei DTBN de pe raza Zonei de 
Telecomunicații Galați. 

Amparticipar la preluarea comunicațiilor din mediul analogic și darea lor în funcție în mediul digital. 

Am participat la efectuarea măsurătorile specifice rețelei de comunicații DTBN, utilizâd echipamente 
de tip ANT 20. 
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Educație și Formare 

 

 

Perioda    iunie 2015 –   Iulie 2015  

                  Calificarea/diploma obţinută Inginer Sisteme de Securitate / Licență Seria J nr. 00059951 

              Numele furnizorului de formare Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

  

Perioda    Februarie 2009 –   Septembrie 2010  

                  Calificarea/diploma obţinută Curs Cisco Certified Network Security 

              Numele furnizorului de formare Cisco Networking Academy 

  

Perioda    Iunie 2002 – Septembrie 2002 

                Calificarea/diploma obţinută - ’’Measurement Methods for SDH&PDH Networks (and practice with the following instruments: ANT-
20,    PCM-40, PCM-23)’’ 

-’’TR3449 - SU2001 OAM and Commissioning’ 

- ’’TR3960 – Administration; TR3970 – Operation; TR3024–DataComunication Network, Introduction 
for SDH’’ 

- ’’TR3434 - SMA 16 Commissioning; TR3444 - SMA 16 Installation; TR3454 - SMA 1K Installation; 

-”TR3436 - SMA 1,SMA4 Commissioning;” 

-”TR3023 - Network Syncroniyation for SDH;” 

-”TR3033 - Basics of PDH; TR3034 - Basics of SDH; TR3000 - TAC 1.’’ 

              Numele furnizorului de formare EMCOM Siemens Romania 

  

  

Perioda 1993 - 1998 

                  Calificarea/diploma obţinută Facultății de Nave și Inginerie Electrică / secția Electrotehnică și Electromecanică / Licență Seria R, 
nr. 0028614 

              Numele furnizorului de formare Universitate Dunărea de Jos Galați (România) 
  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba maternă Româna 

Limbi străine cunoscute Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 
independent  

A2  
Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Adaptabilitate la situaţii noi şi complexe, abilităţi de comunicare și relaţionale, spirit de echipă, 
perseverență, standard de conduită și imagine, participarea la crearea unui mediu productiv. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienţă în managementul echipei, stabilirea priorităţilor reale într-o echipă, organizarea eficientă a 
timpului, viziune, planificare strategică și analitică, experienţă în relaţiile cu autoritatile, anticiparea 
nevoilor, capacitatea de decizie rapidă, imaginație și creativitate, putere de muncă, spirit de inițiativă, 
identificare facilă a oportunităților, rezistență la stres, capacități de analiză și sinteză organizatorice.  
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Pinacle, Autocad, Abode Reader, Notepad ++, Dreamweaver. 
Cunoștințe solide referitoare la Hardware și Software. 

Alte competenţe şi aptitudini Flexibilitate şi capacitate de a lucra independent, inţiativă, profesionalism, responsabilitate. 

Permis de conducere B  

 


