Sistemul feroviar românesc, subiect al unei
diorame inedite
29 decembrie 2020

CENAFER găzduiește o interesantă reproducere la scară a unei părți
din sistemul feroviar românesc, piesă de rezistență a muzeului Căilor
Ferate cunoscută și drept dioramă.

Diorama (reprezentare spațială a unei
porțiuni de ecosistem în care se expun,
în muzee, diferite obiecte, asambluri,
etc) se intinde pe 14 metri și reprezintă
o părticică din sistemul feroviar
românesc,
intr-un
mod
specific. Diorama a fost prezentată
zilele trecute de către Mircea Dorobanțu,
director pentru patrimoniu muzeistic al
CENAFER, într-o postare pe un site de
socializare.
Centrul Naţional de Calificare şi Instruire
Feroviară – CENAFER s-a înfiinţat prin
Ordonanţa Guvernului României nr. 58/2004, aprobată prin Legea nr. 408/2004, cu
modificări in Legea nr. 329/2009 (forma consolidata 03/04/2012).
CENAFER este desemnat ca organismul naţional specializat al Ministerului
Transporturilor, Infrastructurii si Comunicaţiilor să asigure Formarea – Calificarea,
Perfecţionarea şi Verificarea profesională periodică a personalului care efectuează
activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei,
securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în
comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din
transportul feroviar.

Pe lângă activităţile principale precizate mai sus, Centrul Național de Calificare şi Instruire
Feroviară – CENAFER efectuează analize şi elaborează studii privind îmbunătăţirea
conţinutului şi creşterea eficienţei activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi
verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare.
Asigură consultanţă de specialitate, pe bază de contract, prin acordarea de asistenţa
tehnică şi consultanţă metodologică, respectiv punerea la dispozitţe de metodologii,
documentaţii, aplicaţii, tematici, programe, planuri de lecţii şi materiale de instruire
tipărite, pe suport magnetic sau audiovizual. CENAFER duce la îndeplinire unele obligaţii
ce revin statului din convenţiile şi acordurile internaţionale, referitoare la formareacalificarea şi perfecţionarea personalului care efectuează operaţiuni feroviare, la care
România este parte. CENAFER colaborează cu alte instituţii ale statului în vederea
elaborării standardelor ocupaţionale, precum şi pentru completarea/actualizarea
Registrului Naţional al Calificărilor profesionale din România, în domeniul său de
activitate.
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