Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume

DAN M. COSTESCU

E-mail

dan.costescu@cfr.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

23 februarie 1969

Sex

Masculin

Experienţă profesională
Perioada

martie 2015 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Director Executiv (CEO)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea, coordonarea şi reprezentarea companiei

Numele şi adresa angajatorului

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA

Locaţie

România

Perioada

2004 – februarie 2015

Funcţia sau postul ocupat

Director General

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

dezvoltarea strategiei companiei şi coordonarea compartimentelor;
supervizarea directă a departmentului de Consultanţă, Management de Proiecte şi Dezvoltare
Afaceri, în vederea creării şi implementării cadrului strategic de dezvoltare şi creare de
parteneriate;
stabilirea parteneriatelor şi alianţelor strategice în vederea derulării proiectelor internaţionale;
iniţierea şi cultivarea relaţiilor de afaceri cu investitori privaţi şi bănci de investiţii.

Numele şi adresa angajatorului

Sistematic Engineering

Locaţie

România

Perioada

2002 - 2004

Funcţia sau postul ocupat

Preşedinte CA/ Director General Coordonator

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

conducerea şi coordonarea achiziţiei companiei şi integrarea ei în grup;
stabilirea parteneriatelor şi a alianţelor strategice în vederea derulării proiectelor
internaţonale;
iniţierea şi cultivarea relaţiilor de afaceri cu băncile de investiţii;
responsabilitate pentru contul de profit şi pierdere.

Numele şi adresa angajatorului

ROMVAG S.A. (Companie a Karsdorfer Eisenbahn – KEG)

Locaţie

Germania/România

Perioada

2002-2004

Funcţia sau postul ocupat

Director Afaceri Internaţionale

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

consilierea în procedurile de achiziţie şi reorganizare a unor fabrici de locomotive şi vagoane,
precum şi în desfăşurarea activităţii de operator feroviar pe diferite relaţii de transport şi
infrastructuri (Europa, Asia);
negocierea şi elaborarea strategiei pentru diferite fabrici de locomotive şi vagoane;
cercetare şi analiză de piaţă;
business development, project management;
due-diligence tehnic, juridic şi financiar pentru companiile vizate ca achiziţii.

Numele şi adresa angajatorului

KARSDORFER EISENBAHN – KEG/ Cale Ferată Privată (Germania)

Locaţie

Europa, Asia

Perioada

2001-2003

Funcţia sau postul ocupat

Director Fondator al Centrului de Încercări şi Cercetare Feroviară

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

înfiinţarea companiei şi asigurarea managementului proiectelor;
dezvoltarea şi întreţinerea relaţiilor cu autorităţile feroviare, administrative, naţionale sau
europene (EBA -German Railway Authority, Landul Sachsen-Anhalt, UIC, ERRI, AFER,
precum şi cu instituţiile similare din Italia, Polonia şi Ungaria).

Numele şi adresa angajatorului
Locaţie

Forschung Mess - und Daten-Technik
Schwerte, Germania

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1998-2000
Director Executiv

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

-

conducerea activităţii de încercări de laborator în vederea omologării sau agrementării
produselor şi serviciilor destinate sistemului feroviar (linii, lucrări de artă, instalaţii, locomotive,
vagoane);
investigarea aspectelor tehnice ale accidentelor şi catastrofelor feroviare;
elaborarea şi/sau avizarea procedurilor, regulamentelor, normativelor specifice transportului
feroviar în condiţii de siguranţă a traficului, securitatea mărfurilor şi calitatea serviciilor;
lansarea şi supervizarea proiectului de investitţii cu fonduri PHARE pentru modernizarea
infrastructurii (linie, instalatie de energo-alimentare, lucrări de artă, imobile, spaţi tehnologice,
utilităţi), precum şi a echipamentelor tehnice, ştiinţifice şi informatice pentru testări, specifice
poligonului de încercări feroviare de la Făurei (pentru 200 km/h)
cooordonarea activităţii de service şi fabricaţie desfăşurată în secţia de prototipuri şi
microproducţie, specializată pe serii mici şi medii de echipamente mecanice sau electronice
(tehnologie CMOS) destinate îin special utilizării pe infrastructura CFR.

Numele şi adresa angajatorului

Autoritatea Feroviară Română

Locaţie

Bucureşti, România

Perioada

1995 -2001

Funcţia sau postul ocupat

Reprezentant al CFR în Comitetul Director B12 (Cercetare Aplicată şi Elaborare a Normelor
Feroviare Internaţionale)

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

reprezentarea intereselor CFR în relaţia cu administraţiile feroviare europene;
evaluarea, negocierea şi aprobarea normelor tehnice feroviare UIC;
stabilirea contactelor tehnice şi comerciale cu furnizorii feroviari.
EUROPEAN RAILWAY RESEARCH INSTITUTE (ERRI - Organismul de Cercetare al UIC)

Locaţie

Utrecht, Olanda

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Locaţie
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele şi adresa angajatorului
Locaţie

Educaţie/Calificări

Aptitudini
personale

şi

şi

1993-1996
Şef Departament Optimizarea Sistemelor
înfiinţarea, coordonarea şi conducerea departamentului;
selectarea şi instruirea personalului.
REGISTRUL FEROVIAR ROMÂN
Bucureşti, România

1988-1993 Universitatea Politehnică Bucureşti (BSc în Material Rulant de Cale Ferată)
1983-1987 Liceul de Matematică-Fizică

competenţe

Limba maternă
Limbi străine cunoascute

Competenţe
organizatorice

1996 -1997
Şef Laborator Dinamica Rulării
conducerea şi supravegherea lucrărilor de testare şi omologare a vehiculelor feroviare;
reprezentarea companiei în relaţia cu producătorii, furnizorii, operatorii feroviari şi autorităţi de
resort.
REGISTRUL FEROVIAR ROMÂN
Bucureşti, România

Română
Engleză (fluent)
Germană (fluent)
Franceză (mediu)
aptitudini

Competenţe şi aptitudini
utilizare a calculatorului

-

capacitate de organizare, îndrumare şi conducere a organizaţiilor complexe;
eficienţă şi rapiditate în analiza situaţiilor şi luarea deciziilor;
planificare strategică şi implementare de tactici şi politici derivate;
înfiinţare şi coordonare de echipe pentru proiecte multi-disciplinare;
îmbunătăţirea proceselor şi implementarea celor mai bune practici;
tehnici de repoziţionare comercială şi orientare către piaţă/client;
implementarea mediilor de lucru stimulative, bazate pe echitate şi excelenţă profesională;
deschidere pentru negociere, atitudine pozitivă şi flexibilă;
conectivitate şi agilitate în mediile internaţionale şi inter-culturale;
creativitate şi capacitate de adaptare la situaţii noi;
managementul schimbării.

de Microsoft Office, Word, Excel, Microsoft Project, Business Plan Pro, Marketing Plan Pro, Autocad,
Algor, Ansys, Fortran, C++, Pascal, Basic.

