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10 mai 2022 - Ziua din cadrul Târgului de Carieră Feroviară în România dedicată Webinariilor
CFiR
CFiR organizează în perioada 10-12 mai 2022, între orele 09-16, în mediul online prin platforma Zoom, ediția
de primăvară a Târgului de Carieră Feroviară în România .
Prima zi a evenimentului, 10 mai, este rezervată webinariilor susținute de instituțiile de învățământ de profil și de
companiile partenere.
În următoarele două zile, 11 și 12 mai, candidații vor avea ocazia de a se afla față în față cu angajatorii, online,
având astfel posibilitatea de a susține interviul pentru care s-au programat în prealabil.
În programul zilei de webinarii, 10 mai 2022, sunt programate următoarele prezentari:
10:00 Doamna Director General al CENAFER, Anna-Maria Dudas, va prezenta ”Oferta de cursuri CENAFER
și perspectivele angajării în sistemul feroviar în contextul actual al nevoii de personal calificat în acest
domeniu”.
În cadrul acestui webinar vor avea intervenții reprezentanți ai unor companii feroviare pentru a-și prezenta propria
viziune asupra subiectelor abordate, precum și ofertele de cursuri de calificare pe care le derulează prin intermediul
CENAFER.
14:00 Prezentarea Facultății de Transporturi din cadrul UPB - Programe de studii, departamente și
laboratoare, program ERASMUS+ și sesiunea de admitere 2022; vor prezenta conf.dr.ing. Ilona Mădălina
Costea, decan al Facultății de Transporturi și prof.dr.ing. Gabriel Popa, prodecan al Facultății de Transporturi.
15:30 Prezentarea Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul UTCB va fi realizată de către
conf.univ.dr.ing. Adrian Burlacu, decan al Facultatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri.

Vezi mai multe detalii
Back Office / Operator Introducere Date
Inginer proiectant Instalații feroviare (SCB, CE, ERTMS etc)
Specialist Protecția Mediului / Biolog
Lăcătuș Montator Agregate Energetice și de Transport (LMAET) – Activitate Locomotive
STIRI – RUBRICA SUSTINUTA DE BAICONS IMPEX SRL

Cam atât. Negocierile CCM pe 2022 la CFR SA: 10% în plus la salarii, tichete de masă de 20 de lei la CFR
Baicons Impex SRL dorește să angajeze Inginer proiectant de căi ferate, drumuri și poduri , Inginer proiectant
Instalații feroviare (SCB, CE, ERTMS etc) , Inginer proiectant energoalimentare / linie de contact , Inginer
Proiectant Construcții Civile […]
În una dintre ceea ar putea fi ultima negociere dintre conducerea CFR SA și numeroasele sindicate feroviare s-a
stabilit ceea ce vor obține feroviarii în următorul an din partea CFR SA, odată cu noul Contract Colectiv de Muncă.
Un spor salarial de 10%, în pofida inflației ce depășește acest nivel și bonuri de masă de 20 de lei sub nivelul real
al […]

ISPCF – Institutul de Studii și Proiectări Căi Ferate
Un șef de tren italian a fost reangajat după ce fusese concediat pentru ”exces de zel”
ISPCF - Institutul de Studii și Proiectări Căi Ferate angajează: Specialist Protecția Mediului / Biolog , Inginer
proiectant Structură de rezistență , Inginer proiectant Instalații electrice , Inginer proiectant
Energoalimentare , Inginer proiectant Linie de contact și Protecția instalațiilor din cale și vecinatate […]
Un șef de tren italian a fost reangajat printr-o decizie a instanței, după ce fusese dat afară de conducerea Trenitalia,
care îl acuzase că i-a terorizat pe călători dând dovadă de ”exces de zel”.

În total, Francesco Bonanno a dat peste 5.000 de amenzi în aproximativ doi ani, perioadă în care i-a controlat pe
călătorii din trenurile Trenitalia ce se […]
DB Cargo Romania
CGMB discută reabilitarea căii de rulare pentru tramvaiele Astra Vagoane Călători
DB Cargo Romania angajează: Electrician reparații locomotive , Revizor Tehnic Vagoane , Responsabil
Managementul Calității , Manevrant vagoane , Mecanic de Locomotivă (de drum) , Mecanic
Locomotivă , Revizor Siguranța Circulației , Șef Tren . […]
Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de joi se află două proiecte de
Hotărâre privind reabilitarea căii de rulare pe arterele pe care vor circula tramvaiele Astra Vagoane Călători.
Proiectele care vizează bulevardele Theodor Pallady, 1 Decembrie 1918, Basarabia, Corneliu Coposu […]

Șapte companii și-au anunțat prezența la Târgul 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 10-12 mai 2022, între orele 09-16, în mediul online prin platforma
Zoom, ediția de primăvară a Târgului de Carieră Feroviară în România .
Companiile care și-au anunțat deja prezența la această ediție sunt: Baicons Impex , ISPCF – Institutul de
Studii și Proiectări Căi Ferate , DB Cargo Romania , Electrificare CFR , ROFERSPED , Telecomunicații
CFR și TPF Inginerie .
Prima zi a evenimentului, 10 mai, este rezervată webinariilor susținute de instituțiile de învățământ de profil și de
companiile partenere.
În următoarele două zile, 11 și 12 mai, candidații vor avea ocazia de a se afla față în față cu angajatorii, online,
având astfel posibilitatea de a susține interviul pentru care s-au programat în prealabil din orice loc s-ar afla, din
România sau din străinătate, și de pe orice dispozitiv cu conexiune la internet, care este compatibil cu aplicația
Zoom și care este dotat cu cameră, microfon și boxe/căști.
Urmăriți pagina evenimentului pentru a vedea care vor fi companiile participante, cu ce oferte vor veni și, dacă găsiți
un anunț care vă interesează, să vă programați pentru un interviu.

Vezi mai multe detalii și află ce companii și-au anunțat deja prezența

Electrificare CFR
Licitația pentru metroul din Cluj-Napoca se prelungește. Ce spune Emil Boc
S.C.”Electrificare CFR” S.A., filială a Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-S.A. ce are ca obiect de activitate
comercializarea energiei electrice angajează Ingineri (absolvenți ai Facultății de Energetică sau Inginerie
Electrică) . […]
Licitația pentru metroul din Cluj-Napoca, lansată la mijlocul lunii martie și care avea ca termen limită de depunere a
ofertelor data de 9 mai, se prelungește cu 45 de zile.
”Am prelungit cu 45 de zile termenul de depunere a ofertelor la metrou, la solicitarea mai multor competitori, tocmai
pentru a asigura transparența deplină. […]
ROFERSPED SA
GALERIE FOTO. Tunelul Homorod, de pe Apața-Cața. Destinație inedită dată vechilor traverse ale căii ferate
ROFERSPED, organizator de transport care oferă o gamă largă de servicii legate de transportul feroviar și servicii
de consultanță legate de soluțiile de transport, angajează ECONOMIST , DISPECER CIRCULAȚIE , Manevrant
Vagoane , MECANIC AJUTOR DE LOCOMOTIVĂ , MECANIC DE LOCOMOTIVĂ , ȘEF DE TREN . […]
Contractul pentru lucrările de modernizare ale sectorului de cale ferată Apața – Cața a fost semnat acum 16 luni,
dar pe teren, pe anumite sectoare, semnele că se lucrează sunt mai degrabă discrete. Lucrările au început etapizat,
pe porțiuni, este una dintre explicații.
Lucrările la tunelul Homorod, unul dintre cele […]

Telecomunicații CFR
Lucrări CFR în regie proprie în două stații feroviare de la granița cu Ucraina
Telecomunicații CFR, companie cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul telecomunicaţiilor feroviare, care
furnizează servicii de cea mai înaltă calitate, bazate pe cele mai noi tehnologii, dorește să iși completeze echipa cu
peste 500 de specialiști care asigură funcționarea optimă a rețelei 24/7 cu Tehnicieni Telecomunicații . […]
În perioada următoare vor începe lucrări CFR în regie proprie în două stații feroviare de la granița cu Ucraina, a
anunțat miercuri seara ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.
Astfel, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA va începe, în regie proprie, un program de reparații la mai multe
linii de cale ferată cu ecartament […]
TPF Inginerie
City-managerul Iașiului cere Guvernului să modernizeze calea ferată Ungheni-Socola
TPF INGINERIE angajează Inginer Proiectant Poduri – Senior , Inginer Proiectant Poduri – Junior , Inginer
Proiectant Electrificare și Energoalimentare , Diriginte de Șantier – Calitate, Cantităţi, Măsurători, Probe
Teste Laborator , Diriginte de Șantier – Instalații de Electrificare și Energoalimentare . […]
Petru Movilă, city-managerul Iașiului și președintele PMP Iași, cere Guvernului să modernizeze calea ferată
Ungheni-Socola.
El consideră că România are o oportunitate economică fără precedent în contextul războiului declanșat de Vladimir
Putin în Ucraina.
`Un proiect foarte important care să ne țină cu o […]
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