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Zece companii și multe posturi disponibile în toată țara la Târgul de Carieră Feroviară în
România, 10-12 mai 2022
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 la care și-au anunțat prezența zece
companii.
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.
Companiile care și-au anunțat deja prezența la această ediție sunt: Baicons Impex , Grup Feroviar Român
(GFR), ISPCF – Institutul de Studii și Proiectări Căi Ferate , DB Cargo Romania , voestalpine Railway
Systems Romania , Cargo Trans Vagon , Electrificare CFR , ROFERSPED , Telecomunicații CFR și TPF
Inginerie .
În ofertele acestor companii se regăsesc atât posturi cu specific feroviar, precum mecanic locomotivă, șef tren sau
manevrant vagoane, cât și anunțuri de angajare pentru economiști, ingineri, tehnicieni sau electricieni. Sunt anunțuri
de locuri de muncă care acoperă întreg teritoriul României, în regim de lucru full-time sau part-time, pentru
persoane cu experiență sau la început de carieră.
Pentru a participa la târg este necesar să accesați pagina evenimentului , https://cfir.ro/targcfir/ , să identificați, în
ofertele angajatorilor, anunțul care vă interesează și să vă programați pentru un interviu.

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

Companii participante la Târgul de Carieră Feroviară în România
OPORTUNITATI DE CARIERĂ
STIRI – RUBRICA SUSTINUTA DE

Specialist Protecția Mediului / Biolog
ISPCF – Institutul de Studii și Proiectări Căi Ferate
Cu ce s-au ales sindicatele după protestele de miercuri
Responsabilitățile postului:
 Proiectare în domeniul protecției mediului;
 Participare la toate fazele de proiectare, respectiv: SF, PTH, DDE și As Built;
 Elaborare de documentație tehnică de protecția mediului și evaluare adecvată;
 Elaborare caiete de sarcini; […]
Maxim Rodrigo, vicepreşedintele CSN Meridian, a oferit primele informații privind rezultatul negocierilor desfășurate
miercuri la Palatul Victoria.
Premierul Nicolae Ciucă a promis sindicatelor că va rezolva revendicările din sectorul feroviar, cum ar fi creşterea
salariilor şi acordarea contribuţiilor de la bugetul de stat, a afirmat miercuri pentru […]

Back Office / Operator Introducere Date
Novatex Solutions
Conferința de Infrastructură Club Feroviar, la a XVI-a ediție. Programul complet
Responsabilități principale:
– Incarcarea datelor furnizate de reprezentantii de vanzari in aplicatia CRM
– Gestionarea bazei de date Proiecte deschise de Infrastructura prin consultarea Site-urilor de profil
– Contactarea societatilor implicate in proiecte pentru stabilirea unor relatii de colaborare, aflarea unor […]

Conferința de Infrastructură Club Feroviar a ajuns la a XVI-a ediție, eveniment care va avea loc în zilele de 18 și 19
mai, la Universitatea Tehnică de Construcții București.
Evenimentul este organizat de Club Feroviar, Carieră Feroviară în România (CFiR) și Universitatea Tehnică de
Construcții București, cu sprijinul Asociației […]
Tehnician Telecomunicații
Telecomunicații CFR
Regionala Brașov lansează lucrări la calea ferată pe 21 de tronsoane. LISTA completă
Condiţii de participare:
 să fie absolvent al şcolii profesionale/învăţământului liceal de specialitate în profil electrotehnic, electric,
electronic, telecomunicaţii, informatic sau curs de calificare specific funcţiei;
 cursuri de frigotehnist reprezinta un avantaj […]
Regionala Brașov a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări la calea ferată pe 21 de
tronsoane, în valoare de peste 60 de milioane de euro.
În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Proiecte tip . Lucrări de
eliminare a restricțiilor de viteză […]

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.
Webinariile CFiR vor putea fi urmărite live pe pagina de facebook Carieră Feroviară în România , apoi vor fi
disponibile pe canalul youtube .
Cei care doresc să adreseze o întrebare vorbitorilor o pot face trimițând-o pe adresa de email targ@cfir.ro sau în
direct, în timpul prezentărilor.
10:00 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 Anna-Maria Dudas, director general al
CENAFER
Subiectele care vor fi abordate în cadrul acestei prezentări sunt:
- Nevoia de personal de execuție calificat pentru funcțiile care concură la siguranța circulației feroviare, utilitate, permanentă și
siguranța locului de muncă.
- Oferta de cursuri a CENAFER în contextul pregătirii personalului feroviar pentru funcțiile de la siguranța circulației.
- Perspectivele angajării absolvenților cursurilor CENAFER în sistemul feroviar.
- Ce planuri are CENAFER în perioada imediat următoare pentru a veni în sprijinul celor care doresc să se califice într-o meserie cu
specific feroviar.

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.
Prezentarea va contine istoricul facultății de la înființare până în prezent și descrierea departamentelor și specializărilor cu principalele
oportunități pe care le oferă facultatea, atât pentru elevi și studenți, cât și pentru companiile private.
Studenții au posibilitatea de a se înscrie la programe de masterat și doctorat, iar reprezentanții companiilor private care doresc
programe de cercetare externalizată sau studii care pot fi realizate în laborator, au această oportunitate în cadrul facultății.

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.

Prezentarea Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri scoate în evidență elemente de istorie ale acestei facultăți, dar și aspecte noi,
actuale, legate de campusul universitar, de posibilitățile pe care studenții le au în a-și asigura pregătirea teoretică și practică.
Cunoștințele puse la dispoziția viitorilor studenți îi ajută pe aceștia în alegerea unei viitoare cariere de succes în domeniul infrastructurii
de transport.
Prezentarea va puncta facilitățile pe care studenții le vor folosi pe parcursul studiilor, dar, mai important, viitorii studenți vor afla
informații despre multiplele posibilități de dezvoltare a carierei.

Vezi mai multe detalii

Tehnician/Logistician CPDT
Grup Feroviar Român (GFR)
25 de milioane euro pentru consultanța trenului metropolitan Cluj
Descrierea postului:
 Asigură cu personal de deservire trenurile din programul de circulație aprobat, manevrele necesare și alte
activități adiacente, urmărind totodată o gestionare eficientă a personalului,
 Participă la întocmirea programului de circulație zilnic și la rectificările la program […]
Suma ar putea fi plătită firmei care va face activitățile de consultanță pentru proiectare și execuție la etapa I a
proiectului de tren metropolitan-metrou dintre Gilău-Cluj Napoca-Bonțida.
Primăria municipiului Cluj-Napoca a publicat anunțul de intenție privind licitarea activităților de consultanță la prima
etapă a proiectului. Anunțul de participare […]
ECONOMIST ROFERSPED SA
Guvernul sfidează transportul feroviar. Carburanții pe rutier, compensați
Cerintele postului :
 Studii superioare finalizate in domeniul economic;
 Experienta profesionala de minim 5 ani in sectorul privat, constituie un avantaj
 Cunoasterea reglementarilor din sfera fiscalitatii si a contabilitatii specifice […]
Transportul feroviar e verde, mai sigur și trebuie încurajat, iar cel rutier e poluant dar cu toate acestea noi
compensăm carburanții doar pentru sectorul rutier – asta este politica Guvernului în domeniul transporturilor, într-un
context dificil reprezentat de criza economică ce urmează pandemiei și războiului din Ucraina. […]
Instructor Vagoane
Cargo Trans Vagon S.A.
Decizie CNSC. Reloc Craiova câștigă licitația CFR Călători de modernizare a locomotivelor de 5100 kW
Descrierea postului:
 Organizează şi desfăşoară procesul de instruire teoretică şi practică a personalului, conform programelor
aprobate;
 organizează, planifică şi ia măsuri pentru asigurarea participării la instruire a personalului; […]
Compania craioveană Reloc, parte a grupului Grampet, a avut din nou câștig de cauză în fața Remarul 16
Februarie, de data aceasta într-o licitație de modernizare a locomotivelor de 5.100 kW ale CFR Călători.
Compania craioveană Reloc a obținut zilele trecute la Consiliul Național de Soluționare a […]
Inginer proiectant tuneluri (Junior)
TPF Inginerie
Ce tronsoane de linii vor fi modernizate pentru noile tramvaie Astra. LISTA completă
Descrierea jobului:
 Participarea la elaborarea documentațiilor tehnice în diverse faze de proiectare SF; PTh; DDE;
 Participarea la efectuarea calculelor de dimensionare, structuri din beton, metal și fundații speciale; […]
Societatea de Transport București STB SA a prezentat marți dimineață tronsoanele de linii ce vor fi modernizate
pentru noile tramvaie Astra Vagoane Călători care vor sosi în Capitală, începând cu luna iunie.
STB a realizat studiile de fezabilitate care au stat la baza aprobării proiectelor de modernizare a liniilor […]
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