CENAFER – oferta de cursuri si perspectivele
angajarii in sistemul feroviar in contextul actual
al nevoii de personal calificat in acest domeniu
5 mai 2021

Marți, 11 mai 2021, vom iniția Webinariile CFiR în care companiile, instituțiile și
asociațiile din domeniul feroviar și cel al transportului urban pe șină vor putea să
se prezinte, să expună diverse probleme care privesc personalul și să răspundă
întrebărilor din public, iar instituțiile de învățământ să își prezinte oferta
educațională pentru a atrage resursa umană către acest domeniu.

Directorul General al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire
Feroviară, domnul Mircea Dorobanțu, va prezenta “Oferta de cursuri
CENAFER și perspectivele angajării în sistemul feroviar în contextul
actual al nevoii de personal calificat în acest domeniu”.
Progamul acestei zile va fi următorul:
10:00 Prezentarea Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul UTCB va
fi realizată de către domnul Decan conf. univ. dr. ing. Adrian Burlacu
11:00 Prezentarea Facultății de Transporturi din cadrul UPB – Programe de
studii, departamente și laboratoare, program ERASMUS+ și sesiunea de admitere
2021; vor prezenta doamna Decan Conf. dr. ing. Ilona Mădălina Costea și domnul Prodecan
Prof. dr. ing. Gabriel Popa
12:00 GFR
13:00 Oferta de cursuri CENAFER și perspectivele angajării în sistemul feroviar în
contextul actual al nevoii de personal calificat în acest domeniu vor fi prezentate de
către domnul Director General al CENAFER Mircea Dorobanțu

Subiectele care vor fi abordate în cadrul acestei prezentări sunt:
1. Nevoia personalului de execuție calificat pentru funcțiile care concură la siguranța
circulației feroviare, utilitate, permanentă și siguranța locului de muncă.
2. Oferta de cursuri a CENAFER în contextul pregătirii personalului feroviar pentru
funcțiile de la siguranța circulației.
3. Perspectivele angajării în sistemul feroviar ale absolvenților cursurilor CENAFER.
4. Mândria de a fi ceferist și de a face parte dintr-o mare familie respectată de toată
lumea.
5. Cu ce propuneri vin cursanții pentru îmbunătățirea accesului la cursuri sau la o mai
bună absorbție a absolvenților în sistemul feroviar românesc sau ce alte propuneri
au cei ce vor să urmeze cursuri la CENAFER.
Domnul Mircea Dorobanțu, care va susține această
prezentare și va răspunde întrebărilor puse de
participanții la webinar, este absolvent al Facultății de
Transporturi din cadrul Universității Politehnică
București și are un masterat în material rulant de cale
ferată.
De-a lungul timpului a ocupat diferite funcții, printre
care: inginer sector reparații și exploatare locomotive în
cadrul SNTFM CFR Marfă, expert instructor tracțiune și
șef serviciu material rulant în cadrul CENAFER, iar în
perioada 2009-2021 a fost director la Direcția
Muzeistică și Documentare Feroviară la CENAFER.
Fiind pasionat de artă fotografică și având un certificat de absolvire a unui program de
formare profesională din cadrul Ministerului Culturii și al Patrimoniului Național – Centrul
Profesional de Pregătire în Cultură, este autorul unor filme documentare cu caracter de
istorie feroviară și a numeroase machete feroviare. Este, de asemenea, arbitru
internațional de modelism feroviar.
În martie 2021 a fost numit director general al CENAFER.
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