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INFORMAŢII
PERSONALE

Simona - Nicoleta Istrate
Data na~terii: 21 septembrie 1971
Adresa de corespondenţă: Sir. Cire~Hor SB, Buftea, jud. Ilfov
Telefon: 0731660314
e-mail: istrate.s@2mail.com; simoinistrate(~~rampet.ro

EXPERJENŢA
PROFESIONALÃ ___________________________________

01.10.2020 — prezent consiber
GRAMPET S.A.

15.01.2019 - 15.06.2020 Director — Direcţia Transport Feroviar
Ministerul Transporturilor, Iiúastructurü ~i Comunicaţiilor

06/03/2018—15.01.2019
consilierjuridic — Serviciul Avizare Proiecte de Acte Normative, Direcţia
Generală Administrati% Mticorupţ~e în Transporturi, Administrativ ~i Juridic

Ministerul Transporturilor
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09/01/2018—03/2018 ~ef serviciu - Serviciul Avizare Proicete deActe Normative, Direcţia Generală
Administrativ, Anticorupţie hi Tr&isporwri, Administrativ ~i Juridic

Ministerul Transporturilor

director general - Direcţia GeneralăAdrninistrativ, Anticorupţie hi Transporturi,
01.01.2018—08.01.2019 . . . . . .Adrninistrativ ~i Juridic

Ministerul Transporturilor

şef servicin - Serviciul Avizare Proiecte de Acte Normative, Dirccţia Generală
12/2017—31/12/2018 Administrativ, Anticorupţie hi Transporturi, Administrativ ~i Juridic

Ministerul Transporturilor

09/2017—11/2017 consilierjuridic - ServiciulAvizare ?roiccte deActe Normative, Direcţia
Generală Administrativ, Artticorupţie hi Transporturi, Administrativ şi Juridic

Ministerul Transporturilor

03/2017—08/2017 ~ef serviciu - Serviciul Avizare Proiccte de Acte Normative, Direcţia Generală
Administrativ, Anticorupţie hi Transporturi, Administrativ ~i Juridic

Ministerul Transporturilor

10/201 6—03/201 7 consilierjuridic - Serviciul Contencios ~i Consukanţă Juridică, Direcţia Juridică

Ministerul Transporturilor

10/2015—10/2016 consilier juridic - Serviciul Avizare Proiecte de Acte Normative, Direcţia Generală
Juridică ~i Resurse Umane

Ministerul Sănătăţii
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~~~uroj9USS Curncu~um vitae

10/2014— 10/2015 consilierjuridic - Serviciul Avizare ?roiecte de Acte Normative, Diiecţia Juridică

Ministeru~ Transporturilor

2010—2014 consilier juridic

S.C. Bleurnarin S.RL. - Ga~aţi

2005—2010 administrator

S C. Bleumarin S.R.L. - Galaţi

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE ___ ____

2015 Certificat de absolvire a cursului de mstmire privind utilizarea
aplicaţiei SAUP, dezvoltată în cadnJ proiectului “Sistem integrat de
Management al politicilor”

Secretariatul General al Guvernului

- utilizarea sistemului electronic de avizare şi monitorizare a proiectelor de acte
normative tnmise pe t1uxu~ de avizare I consultare interministerială (SAUP)

2009—2011 Diplomă de master în ~tiinţe penale ~i crimbalistică

Universitatea Bcologică Bucureşti - Departamentul de ~tiinţe aprofhndate

2006—2009 Diplomă de licenţă -junst

Universitatea Ecologică Bucure~ti, Facultatea de Drept
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1985—1 990 Diplomă de bacalaureat

Liceu~ “Spiit C. Hareť’ - secţia rnatematică - fizică, Tulcea

COMPBTBNŢB
PERSONALE _____________ _______ ___ _______

Lirnba(i) maternă(e) rornână

Limbile străine ÎNTELEGERE VORBIRE SCRJERE
Participarela

Ascultare Citire 1 Discurs ora’
conversaţie

engleză B2 B2 B2 B2 B2

fřanceză B2 B2 B2 B2 B2

Niveluri: Al ~i A2: Utilizator elemeitar - B1 ~i B2: Utilizator h~dependent - Cl ~i
C2: Utilizator experimentat

Cornpetenţe personale - proactivitate;

- adaptabihtate;

- flexibilitate;

- responsabilitate;

- atitudine pozitivă;

- creativitate;

- cuno$inţe solide de Iegislaţie;

- preocupare permanentă pentru autoperfecţionare;

- capacitate de a lucra eficient sub presiune;

- organizare excelentă a sarcinilor încredinţate;
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Curricukim vitae

- excelente abilităţi sociale,

Competenţe - proactivă, dhiamică, rapidă în decizii, atenţie majoră asupra detaliilor;
organizaţionale/manageriale - gândire sttategică, planificare, atribuirea sarcinilor;

- managementul timpului ~i respectarea ternienelor Hniită,

- responsabilitate, implicare, flexibEitate, controlul rezultatelor;

- cuno~tinţe temeiuice ale cadrului legal incident (dreptul munch, dreptul protecţiei
sociale, drept civil, guvernanţă corporativă, cadrul no inativ aphcabil domeniului
feroviar, achiziţü pubhce ect), dublale de cunoştinţe soMe privitid funcţionarea
administraţiei pubhce centale,

- abilităţi excelente de negociere, comunicare, sociale (capacitate ~i expertiză do
formare ~i consolidare a unei echi~x, de a interacţiona cu colegń, de adaptare la
once mediu cu foarte mare usurinta’,

- cuno~tinţe solide privind organizarea ~i reglementarea sistemului feroviar roman;

- preocupare permanentă privind organizarea ~i reglementarea sistemului feroviar
european, identiticarea ~i analizarea aplicărh soluţiilor optme in sistemul feroviar
roman;

- preocupare permanentă asupra analizării ~i rezolvărü problemelor sesizate de
către organizaţiile sindicale din domeniul feroviar ~i implicarea acestor organizaţü
in analizarea ~i identiticarea soluţiilor diferitelor probleme Cu care se coiúuntă
sisternul feroviar, in ansamNu.

Competenţc dobândite la - o foarte bună cunoaştere a organizării ~i fhncţionărü ~i reglementării tuturor
locul do muncă modurilor de transport, precum ~i a strategiilor, problemelor ~i soluţiilor applicate,

precurn ~i a efectelor generate de ac~stea;

- o foarte bună cunoa~tere a atribuţtilor ~i a modului de organizare ~i funcţionare a
unităţilor atlate în subordinea/sub aitoritatea Ministerului Transporturilor,
Inhastructurii ~i Comunicaţiilor;
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- o foarte bună cunoa~tere a procedurilor par~amentare ~i de avizare
interministerială a actelor normative;

- cuno~tinţe tenieh~ice de tebnică leg:slativă;

- finanţarea ~i derularea proiectelor  nanţate prin fonduri europene;

Cornpetenţek digitale AUTOEVALUARE

. RezolvareaProcesarea Cornumcar Creare de , :
. Securitate de

rnformaţiei e conţmut problerne

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
experirnentat experimentat ~xperirnentat independent independent

Alte competenţe - februarie 2019 — martie 2020 - rn~mbm provizoriu hi Consiliul de Administraţie
al C.N. CF. “C.ER” S.A.;
- octombrie 2019 — prezent — pre~edEnte al Consiliului de Administraţie al C.N.
C.E “C.ER.” S.A.;

- iunie 2017— septernbńe 2017 - membru provizoriu in Consiliul de Adrninistraţie
al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A.;

- 2017 - reprezentant al Ministeru1u~ Transporturilor in Adunarea Generală a
Acţionarilor a S.C. (3rup Exploatare-Întreţinere “Palat C.KR.” S.A.

- 2015 - reprezentant al MT in ConsEliul de Conducere al CERONAV;

- 2015 - reprezentant a~ MT în ConsEliul de Administraţie al Spitaluhii CF
Timişoara;

- rnernbm al Grupului de lucre mixt Rornânia — Polonia privind dezvoltarea
proiectelor de ii±astructură; numeroase participări hi cadrtil discuţiilor cu omologi
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~~~urc~t2?aSS curriculum vitae

pe problematici diverse cu reprezentau;ii Mrnisteruhii Transportului ~i
Iitastructurii din Polonia;

- membru a! Subcornitetului Sectoria! de Transport POIM 2014-2020;

- nurneroase participări în cadrul discuţiilor/negocierilor cu Banca Mondială şi
Comisia Europeană;
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