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Informaţii 

personale 

 

Nume / 

Prenume 

Maxim Rodrigo Gabriel 

Adresă(e)  

Telefon(oane) 
 

Mobil: 
 

Fax(uri) 
 

E-mail(uri) 
 

  
 

Naţionalitate(-

tăţi) 

Româna 

Data naşterii  

Sex Masculin 

Locul de 

muncă vizat / 

Domeniul 

ocupaţional 

Coordonator  

Experienţa 

profesională 

 

Perioada -Membru Plen CES în anul 2021 într-un mandat pe perioada 2021-2024; 

-Membru Plen CES perioada 2017-2020, iar în anul 2019 Membru Birou Executiv al 

CES și în anul 2020  Vicepreședinte CES; 

-Vicepreședinte CSN Meridian în perioada aprilie 2010- 2021; 

-iulie 2018-Master Studii de Muncă la Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative-Facultatea de Științe Politice, în domeniul de studii Științe Politice, 

programul de studii-Studii de Muncă,, forma de învățămnt- Învățământ cu Frecvență, 



durata studiilor 2 ani, data eliberarii diplomei de studii aprofundate este 1022/ 

20.05.2021, iar nota obtinuta la sustinerea disertatiei este 10 ;   

- 2010   - cursant  - Manager Proiect la Unitatea  MHR ACTUAL PROFESIONAL 

BUSINESS SRL 

-LICENȚIAT în DREPT în specializarea DREPT cu Examen de Liciență în sesiunea 

iulie  2009 la Facultatea de Drept și Administrație Publică București - Universitatea 

,,Spiru Haret,, din București, data eliberarii DIPLOMEI de LICIENȚĂ este 

3613/05.05.2016; 

- Preşedinte al Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania - ales  și 

reales de A.G. a F.S.T.F.R.  in perioada 2010-2021( ca preşedinte FSTFR mă ocup de 

activităţi sindicale la nivel naţional pe transportul feroviar de călători de stat) ; 

- Președinte Alianța Națională Sindicală Feroviară din 2014 si pina in prezent ; 

-Secretar General al Aliantei Nationale Sindicale Feroviare de la infiintare in perioada 

2006-2013; 

-Vicepreședinte Alianța Federaților Tehnice Feroviare în perioada 2014-2021; 

-Secretar General al Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania de la 

infiintare in anul 2002 si pina in aprilie 2010; 

--Sef Birou Plan Prestatii Salarizare Statistica la Depoul de Locomotive Bucuresti 

Calatori in perioada aprilie 2002 -2006; 

-Iulie 2000 – martie 2002 Inginer la Biroul de Exploatare T1 din Depoul Bucuresti 

Calatori, perioada in care am intocmit turnusuri pentru locomotive si pentru personalul de 

locomotiva si automotor, precum si programele de lucru lunare ale personalului de 

locomotiva si automotor, am participat la schimbarile de mers si la alte activitati specifice 

exploatarii feroviare; 

-Promovat cu media 9,66 Studiile Aprofundate desfasurate pe perioada 2000-2001 la 

Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Transporturi, Profilul Mecanic, 

Specializarea: Vehicule Feroviare pentru mari viteze, forma de invatamint: 

Postuniversitar, Zi. Numarul si data eliberarii diplomei de studii aprofundate este 503/ 

6.02.2002, iar nota obtinuta la sustinerea disertatiei este 9,80. 

-Absolvit in iunie 2000 cu media 10, Departamentul pentru pregatirea personalului 

didactic la Universitatea Politehnica Bucuresti ‚in urma caruia s-a eliberat certificatul 

Seria B , Nr. 0003865 , cu numar de inregistrare 1115/ 16. VII. 2001, pentru a-mi servi la 

incadrarea in invatamint conform reglementarilor legale in vigoare; 

-Promovat cu 8,57 medie generala de promovare a studiilor pe perioada 1995-2000 la 

Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Transporturi, Profilul Mecanic, 

Specializarea: Material Rulat de Cale Ferata, forma de invatamint: Zi, durata studiilor 5 

ani. Numarul si data eliberarii Diplomei de Inginer Diplomat, Seria A, Nr. 0002458, este 

1533/ 15.11.2000, iar Media examenului de Diploma este 10,00. 

-in perioada 1990- iunie 2000 am efectuat serviciu ca mecanic ajutor de locomotive si 

automotor apartinind de Depoul Bucuresti Calatori (in perioada 1995-2000, la forma de 

invatamint Zi,am fost si student la Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea 

Transporturi) ; 

- in perioada 1986-1990 am fost angajat ca electrician la centrala de inalta tensiune de la 

IUC Grivita Rosie(la citeva luni dupa angajare in anul 1986 am efectuat si stagiul militar 

la Pompierii militari, unde am absovit ciclul de instructie,scoala de gradati si scoala de 

ofiteri in rezerva); 



- in perioada 1982-1986 am absolvit Liceul Industrial Grivita Rosie din sectorul 

1,Bucuresti, in profilul electromecanic, finalizat cu Diploma de Bacalaureat; 

-in perioada 1974-1982 am fost elev la Scoala Generala nr. 177 din sectorul1 , Bucuresti.  

Funcţia sau 

postul ocupat 

Revizor Regional Siguranţa Circulaţiei, Sef  Birou Plan Prestatii Salarizare Statistica, 

Secretar General al A.N.S.F.,Președinte ANSF,  Preşedinte al F.S.T.F.R.,Vicepreședinte 

CSN Meridian, Vicepreședinte AFTF, Membru Plen CES prin Decizia nr. 

176/27.12.2016 pe un mandate de 4 ani,.Membru Birou Executiv al CES în anul 2019, 

Vicepreședinte CES în anul 2020, Membru Plen CES în anul 2021. 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Organizez si conduc impreuna cu alti colegi din conducerile organizatiilor sindicale 

activitatea sindicala de la SNTFC „CFR Calatori” SA și CN CF „CFR „SA. 

Numele şi 

adresa 

angajatorului 

S.N.T.F.C.”C.F.R. Calatori” S.A.-S. R.T.F.C. Bucuresti ,  Piaţa Gării de Nord, nr.1-3 , 

sector 1,  Bucuresti.  

Tipul 

activităţii sau 

sectorul de 

activitate 

Inginer la S.N.T.F.C.”C.F.R. Calatori” S.A.-S. R.T.F.C. Bucuresti și activitate sindicala 

la SNTFC „CFR Calatori” SA și CN CF „CFR „SA.din funcția de Președinte FSTFR și 

Vicepreședinte CSN Meridian. 

Educaţie şi 

formare 

 

Perioada -iulie 2018-Master Studii de Muncă la Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative-Facultatea de Științe Politice, în domeniul de studii Științe Politice, 

programul de studii-Studii de Muncă,, forma de învățămnt- Învățământ cu Frecvență, 

durata studiilor 2 ani, data eliberarii diplomei de studii aprofundate este 1022/ 

20.05.2021, iar nota obtinuta la sustinerea disertatiei este 10 ;   

- 2010   - cursant  - Manager Proiect la Unitatea  MHR ACTUAL PROFESIONAL 

BUSINESS SRL 

-LICENȚIAT în DREPT în specializarea DREPT cu Examen de Liciență în sesiunea 

iulie  2009 la Facultatea de Drept și Administrație Publică București - Universitatea 

,,Spiru Haret,, din București, data eliberarii DIPLOMEI de LICIENȚĂ este 

3613/05.05.2016; 

-Promovat cu media 9,66 Studiile Aprofundate desfasurate pe perioada 2000-2001 la 

Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Transporturi, Profilul Mecanic, 

Specializarea: Vehicule Feroviare pentru mari viteze, forma de invatamint: 

Postuniversitar, Zi. Numarul si data eliberarii diplomei de studii aprofundate este 503/ 

6.02.2002, iar nota obtinuta la sustinerea disertatiei este 9,80. 

-Absolvit in iunie 2000 cu media 10, Departamentul pentru pregatirea personalului 

didactic la Universitatea Politehnica Bucuresti ‚in urma caruia s-a eliberat certificatul 

Seria B , Nr. 0003865 , cu numar de inregistrare 1115/ 16. VII. 2001, pentru a-mi servi la 

incadrarea in invatamint conform reglementarilor legale in vigoare; 

-Promovat cu 8,57 medie generala de promovare a studiilor pe perioada 1995-2000 la 

Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Transporturi, Profilul Mecanic, 



Specializarea: Material Rulat de Cale Ferata, forma de invatamint: Zi, durata studiilor 5 

ani. Numarul si data eliberarii Diplomei de Inginer Diplomat, Seria A, Nr. 0002458, este 

1533/ 15.11.2000, iar Media examenului de Diploma este 10. 

-fiind mecanic ajutor în Depoul de Locomotive Bucuresti Calatori in perioada 1995-

2000, la forma de invatamint Zi,am fost si student la Universitatea Politehnica Bucuresti, 

Facultatea Transporturi ; 

-in perioada 1986-1987 am efectuat stagiul militar la Pompierii militari, unde am absovit 

ciclul de instructie,scoala de gradati si scoala de ofiteri in rezerva; 

- in perioada 1982-1986 am absolvit Liceul Industrial Grivita Rosie din sectorul 

1,Bucuresti, in profilul electromecanic, finalizat cu Diploma de Bacalaureat; 

-in perioada 1974-1982 am fost elev la Scoala Generala nr. 177 din sectorul1 , Bucuresti.  

Calificarea / 

diploma 

obţinută 

Diploma de Inginer Diplomat, Diplomă de studii aprofundate-Master în Vehicule 

Feroviare pentru mari viteze, Diplomă de Licențiat în Drept, Diplomă de studii 

aprofundate,-Master Studii de Muncă, Diploma de Bacalaureat. 

Disciplinele 

principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

Analiza Matematica,Algebra,Geometrie Analitica si diferentiala, Chimie, Studiul 

Materialelor, Geometri Descriptiva si Desen Tehnic, Istoria Culturii si 

Civilizatiei,Tehnologia Materialelor,Programarea si Utilizarea Calculatoarelor, 

Mecanica,Limba Engleza –Incepatori, Limba Franceza- Avansati,Practica Tehnologica, 

Matematici Speciale, Grafica Inginereasca,Rezistenta Materialelor,Economie Generala, 

Fizica, Mecanisme,Prelucrari Mecanicesi control dimensional, Metode Numerice, 

Mecanica Fluidelor si masini hidraulice, Vibratii, Elemente Finite in ingineria mecanica, 

Incercarea Materialelor, Organe de masini, Electrotehnica, Masini si instalatii electrice, 

Termotehnica si masini termice, Motoare termice de tractiune, Electronica 

industriala,Psihologie industriala, Sisteme de transport si tractiune feroviara, 

Automatizari,Frine Automate,Dinamica vehiculelor de cale ferata, Confortul materialului 

rulant, Confortul calitatii produselor pentru materialul rulant, Structuri portanteale 

vehiculelor de cale ferata,, Tractiune Diesel, Cercetare experimentala a vehiculelor de 

cale ferata, Management industrial, Tehnologia repararii si exploatarii materialului rulant, 

Tractiune electrica, Gestiune si legislatie economica, Tehnica marilor viteze, Instalatii si 

aparataj pe vehicule de tractiune, Logica, Contabilitate si finante, Psihologie scolara, 

Elementede proiectarea formei si designului industrial,Roboti industriali,Suprastructura 

caii ferate,Metodica studierii specialitatii,Utilizarea calculatorului in transportul 

industrial, Siguranta Ghidarii vehiculelor, Calitatea mersului la mari viteze,Metode 

numerice  pentru studiul fenomenelor de contact, economicitatea functionarii vehiculelor 

de mare viteza,Siguranta functionarii vehiculelorla mari viteze, Simularea pe calculatora 

fenomenelor dinamice la mari viteze, stiinta comunicarii, Drept Civil, Drept Penal, Drept 

Constitutional, Studii de Muncă etc. 

Numele şi 

tipul instituţiei 

de învăţământ 

/ furnizorului 

de formare 

-Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Transporturi, Profilul Mecanic, , 

Specializarea: Material Rulat de Cale Ferata, forma de invatamint: Zi, durata studiilor 5 

ani si Specializarea: Vehicule Feroviare pentru mari viteze, forma de invatamint: 

Postuniversitar, Zi, durata studiilor 1 an. 

-Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept. 

Aptitudini şi 
 



competenţe 

personale 

Limba(i) 

maternă(e) 

Romana 

Limba(i) 

străină(e) 

cunoscută(e) 

Franceza, Engleză 

Autoevaluare 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel 

european (*) 

 
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba Franceza 
 

 da  da  da  da  da 

Limba Engleza 
 

 da  da  da  nu  nu 
 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi 

abilităţi sociale 

Organizare si conducere dobindite in activitatea sindicala. 

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

Organizare si conducere dobindite in activitatea administrativa, dar si in activitatea 

sindicala. 

Competenţe şi 

aptitudini 

tehnice 

Organizare si aptitudini tehnice dobindite in activitatea administrativa. 

Competenţe şi 

aptitudini de 

utilizare a 

calculatorului 

Notiuni de utilizare a calculatorului dobindite in activitatea administrativa, dar si in 

activitatea sindicala 

Alte 

competenţe şi 

aptitudini 

Lucru in echipa,rezistent la eforturi si la lucru pe durate mari de timp. 

Permis(e) de 

conducere 

Da. Categoria B.  

Informaţii 

suplimentare 

Căsătorit ,  3 copii. 
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