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CFiR.ro: O multitudine de posibilități pentru a începe sau dezvolta o carieră feroviară
Pe site-ul Carieră Feroviară în România - CFiR , unica platformă de recrutare dedicată domeniului
feroviar și cel al transportului urban pe șină, aproximativ 30 de companii, de stat sau private, oferă o
multitudine de posibilități pentru a începe sau dezvolta o carieră feroviară.
Companiile care au anunțuri active în acest moment pe platforma CFiR sunt: ALSTOM TRANSPORT
SA , Electroputere VFU Pașcani , CONTRAIL MACHINERY S.R.L. , DB Engineering&Consulting , Vest Trans
Rail , Ermewa , SNTFC ”CFR Călători” SA , Knorr-Bremse Romania , Vio Top , Grup Feroviar Român
(GFR) , ASTRA Vagoane Călători SA , Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – SA , Unicom
Tranzit , voestalpine Railway Systems Romania , LTE-Rail România , TRANSFEROVIAR GRUP
SA , Carieră Feroviară , DB Cargo Romania , CONSTANTIN GRUP , ARCADA COMPANY , Societatea de
Transport București STB SA , ROFERSPED SA , BAICONS IMPEX SRL , Cargo Trans Vagon S.A. , TPF
Inginerie , ASTRA TRANS CARPATIC , REGIO CĂLĂTORI S. R. L. și SPIACT Craiova .
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OPORTUNITATI DE CARIERĂ

BAICONS IMPEX SRL

BAICONS IMPEX, societate comercială cu
răspundere limitată înființată în anul 2001,
angajează: Inginer proiectant
transporturi , Inginer proiectant
construcții , Inginer instalații pentru
construcții , Inginer instalații feroviare , Inginer
Geolog , Inginer Căi Ferate, Drumuri si
Poduri , Inginer Topograf , Inginer Protecția
Mediului […]

Aproximativ 90 de posibilități de
angajare la Alstom Transport

O mulțime de anunțuri de angajare la ALSTOM
sunt publicate pe pagina proprie de internet,
existând posturi disponibile în București, ClujNapoca, Brașov, Sighișoara, Deva și Alba-Iulia.
De peste 25 de ani, compania Alstom este
deschizătoare de drumuri, având un rol important în
tranziția României către un transport feroviar […]

STIRI – RUBRICA SUSTINUTA DE

CFR a suspendat licitațiile
pentru modernizarea
Caransebeș – Timișoara

CFR a suspendat zilele trecute două licitații în
valoare totală de aproape 3,2 miliarde lei, în urma
unor contestații depuse de firma italiană Webuild
(fostă Salini Impregilo, companie care controlează și
Astaldi).
Potrivit anunțurilor furnizate în Sistemul Electronic de
Achiziții Publice, depunerea ofertelor se amână […]

VIDEO Noua linie de tramvai
din Oradea ar putea fi gata în
acest an

Noua linie de tramvai din Oradea, pe traseul Calea
Aradului-Cantemir, amenajată de-a lungul pârâului
Peţa, ar putea fi terminată până la sfârşitul acestui
an.
Potrivit primarului Florin Birta, lucrările se apropie de
finalizare. „Extinderea liniei de tramvai şi realizarea
legăturii în zona Calea Aradului şi strada Dimitrie […]

ELECTRICIAN – ACTIVITATE
LOCOMOTIVE Grup Feroviar
Român (GFR)

Daca ai:
 Scoala profesionala sau tehnica in domeniu;
 Calificare electrician intretinere si reparatii
locomotive
 Experienta in activitatea de revizii si reparatii la
instalatia de siguranta si vigilenta, autostop,
revizii la instalatia de forta si servicii
auxiliare […]

Electrificarea Videle-Giurgiu mai
așteaptă

CFR anulează licitația pentru SF electrificarea
Rădulești (Videle) – Giurgiu.
Licitația a fost anulată deoarece CNCF CFR SA a
primit o singură ofertă considerată neconformă. Oferta
a fost primită de la firma Consis Proiect, potrivit datelor
prezentate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.
Licitația pentru elaborarea SF urma să fie primul pas
pentru electrificarea liniei Rădulești-Giurgiu, […]

CFiR pregătește ediția de toamnă a Târgului de Carieră Feroviară în România
CFiR, singura platformă de resurse umane care se ocupă strict de domeniul feroviar şi cel al
transportului urban pe şină, organizează în perioada 23-25 noiembrie 2021, între orele 09-16, în mediul
online prin platforma Zoom, ediția de toamnă a Târgului de Carieră Feroviară în România .
Târgul de Carieră Feroviară în România reprezintă pentru persoanele interesate șansa de a-şi începe sau
consolida o carieră în acest domeniu, de a intra în contact direct cu angajatorii.
Prima zi a evenimentului, 23 noiembrie, este rezervată prezentărilor de companii și a ofertelor cu care
acestea se vor prezenta la târg, iar în următoarele două zile, 24-25 noiembrie, candidații vor avea ocazia de
a se afla față în față cu angajatorii, online.

VEST TRANS RAIL angajează
SPECIALIST MATERIAL
RULANT – SPECIALIZARE
VAGOANE ȘI SPECIALIZARE
LOCOMOTIVE

VEST TRANS RAIL, operator de transport feroviar
cu capital privat românesc, angajează SPECIALIST
MATERIAL RULANT – SPECIALIZARE
VAGOANE și SPECIALIZARE
LOCOMOTIVE , Dispecer Personal , Mecanic
Ajutor de Locomotivă , Dispecer
Circulație , Mecanic Locomotivă , Șef
Tren , Revizor Tehnic de Vagoane […]

DISPECER EPS
DB Cargo Romania

Vei fi responsabil de:
 Introducerea in aplicatia EPS a datelor
trenurilor: lista vagoane, locomotive, comenzi,
calcul frane, notificari de plecare/sosire statii.
 Urmarirea si alocarea comenzilor EOM
 Verificarea datelor introduse in sistem
 Gestionarea propriei activitati in sensul […]
Electroputere VFU Pașcani

Electroputere VFU Pașcani SA, membru al Grampet
Group, unul dintre cei mai importanți jucători de pe
piața materialului rulant, din România,
angajează Inginer Profil Electric și Inginer Mecanic .
Oamenii noștri sunt garanţia performanţei şi a creşterii
susţinute care ne caracterizează întreaga activitate.
Cariera în industria feroviară implică riscuri și […]
Responsabil Vânzări
Carieră Feroviară

Trei linii de tramvai vor circula
și noaptea pentru Maratonul
Vaccinării

În acest weekend, Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Transport Public București –
Ilfov (TPBI) va prelungi orarul de circulație pe timpul
nopții pentru 14 linii din Capitală, cu scopul de a
asigura transportul populației la cele șase centre
care vor funcționa non-stop pentru Maratonul
Vaccinării. […]

GALERIE FOTO. Din 2022, de la
Simeria la Arad pe fir nou

Opinia aparține pasionaților de la Asociația Pro
Infrastructura care marți au prezentat mai multe
fotograafii și câteva date privind lucrările pe sectorul
Simeria – kilometrul 614 de pe coridorul IV feroviar.
Mobilizare este una „îmbucurătoare” iar constructorii
lucrează într-un ritm susținut pe cele patru loturi ale
tronsonului Simeria-KM 614 pentru a ridica viteza […]

Începe etapa a doua a
proiectului Străpungerea
Nicolae Grigorescu-Splai
Dudescu

După 11 ani de tărăgănări, începe în sfârșit etapa a
doua a proiectului Străpungerea Nicolae GrigorescuSplai Dudescu, care face parte din traseul viitoarei linii
de tramvai Berceni-Pipera. Proiectul a fost, până acum,
unul cu mari sincope, cauzate de incompetența unor
funcționari din cadrul Primăriei Capitalei.
”Demarăm lucrările pentru etapa a II-a a proiectului […]
Se împlinesc 140 de ani de la
inaugurarea primei căi ferate
realizate de statul român

Carieră Feroviară în România (CFiR), singura
platformă de recrutare dedicată exclusiv industriei
feroviare și transportului urban pe șină, își caută
Responsabil Vânzări și ne dorim ca împreună să ne
îndeplinim misiunea de a ajuta companiile din
domeniul feroviar și al transportului urban pe șină să
își găsească angajații de care au nevoie. […]

Luni, 18 octombrie 2021, se împlinesc 140 de ani de
la inaugurarea primei căi ferate realizate de statul
român.
Traseul feroviar Buzău-Mărășești, deschis în anul
1881, este prima cale ferată realizată de o unitate
feroviară a statului român. Construcția a fost de un
real succes, lucru ce a dat startul construcției de […]
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