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Mihnea Costoiu, rector Universitatea Politehnica: ”E o criză majoră de ingineri feroviari”
 
Pe piața forței de muncă din România se manifestă o criză majoră de ingineri feroviari, spune Mihnea
Costoiu, rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti (UPB).
”Este o criză majoră de ingineri şi companiile sunt în permanenţă la uşa noastră. Când vorbim de un inginer din
transportul feroviar, nu trebuie să ne imaginăm doar inginerul care lucrează la căile ferate. Vorbim de ingineri
care lucrează la sistemele de automatizare, sisteme de frânare, sisteme mecanice, este o plajă foarte mare”, a
declarat Mihnea Costoiu, citat de Ziarul Financiar.

Vezi mai multe detalii

OPORTUNITATI DE ANGAJARE STIRI – RUBRICA SUSTINUTA DE

INGINER MECANIC
PROIECTANT APARATE DE
CALE 

Șase cartofi fierbinți care-l
așteaptă pe noul șef al CFR

Călători, din prima zi de
mandat
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voestalpine Railway Systems
Romania

PROFILUL POSTULUI
»Elaboreaza proiecte de executie ale reperelor din
componenta aparatelor de cale si ansamble generale
ala aparatelor de cale;
»Elaboreaza specificatii tehnice;
»Elaboreaza documentele necesare validarii
proiectelor si intocmeste dosare de omologare; […]

Pe 20 aprilie 2021 și-a început mandatul noul șef al
CFR Călători, Ovidiu Vizante. Pe acesta îl așteaptă
șase cartofi fierbinți, lăsați de fostele conduceri, dar
mai ales de predecesorul său, Dan Marian Costescu.
Pe care va trebui să-i scoată din jar cu mâinile lui.
Ovidiu Vizante a fost numit director general al CFR
Călători joia trecută, în locul lui Dan Costescu. […]

Inginer proiectant instalatii
electrice 
ALSTOM TRANSPORT SA

CFR Marfă iese la atac:
Propunerile operatorilor privați –
încercări de a prelua active bune

la prețuri derizorii

Purpose of the Job

He/she will be member of the Installation
Design team, part of the Engineering
Department
Reporting hierarchically to Installation Design
Manager, functionally to the Domain team
leader. […]

La puțin timp după sugestia Patronatelor Operatorilor
Privați din România ca CFR Marfă să își vândă
activele pentru plata datoriilor și, totodată, nu cu mult
timp după ce la șefia companiei de stat a venit un nou
manager, CFR Marfă iese la atac. Propunerile
repetate ale patronatelor menționate sunt încercări ale
concurenței de a prelua ieftin active […]

INGINER TEHNOLOG –
NORMATOR PRODUCTIE 
Unicom Tranzit

ARF și Ministerul
Transporturilor au semnat

finanțarea proiectului de selecție
a trenurilor de călători

compensate

Responsabilitati:

Identificați și cuantificați factorii de cost, cum ar fi
timpul de producție, materialele și cheltuielile cu
forța de muncă
Gestionarea timpilor de productie;
Studierea organizarii muncii si a fluxului de munca
in cadrul atelierului de intretinere […]

Ministerul Transporturilor (organism intermediar) și
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (autoritate
contractantă) au semnat contractul de finanţare pentru
realizarea proiectului „Implementarea Modelului Național
de Transport, prin actualizarea și detalierea acestuia
pentru anul 2019, pentru transportul de călători pe calea
ferată și definirea obligației de […]
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Disponibilizările la CFR Marfă, aprobate.
Plăți compensatorii de șase salarii minime pe economie

 
Consiliul de Administrație al CFR Marfă a aprobat marți în ședință programul de disponibilizare a 1.400
de angajați.
Consiliul de Administrație l-a mandatat pe directorul general al CFR Marfă, Mihai Frăsinoi, să demareze
procedurile aferente disponibilizărilor, a informat după ședință, Iulică Măntescu, lider al Sindicatului Mecanicilor
de Locomotivă, participant la discuții. „În perioada următoare vor fi parcurse etapele prevăzute în Codul Muncii, 
discuții cu sindicatele, elaborate documentele pentru ITM, Agențiile de reconversie profesională”, spune el.

Vezi mai multe detalii

Instructor Tracţiune 
Cargo Trans Vagon S.A.

Discuții Alstom – Ministerul
Transporturilor pentru achiziția

trenurilor cu hidrogen

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;
– Participă în colectivul de elaborare a planului […]

Compania franceză Alstom, singurul producător de
trenuri pe hidrogen aflate în operare, poartă discuții cu
Ministerul Transporturilor pentru achiziționarea de către
România a unor trenuri cu hidrogen.
Informația a fost furnizată miercuri de către Gian Luca
Erbacci (foto), președinte pentru Europa al companiei
franceze în cadrul unei conferințe online […]

Electrician reparații locomotive 
DB Cargo Romania

Instanța obligă STB să cumpere
tramvaiele Electroputere VFU

Pașcani
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Cerinte specifice postului

Calificare / Specializare : curs calificare sef
manevra; autorizare in functie si autorizatii
complementare;
Apt medical si Psihlogic pentru functia de Sef
Manevra
Detine Autorizatii necesare exercitarii […]

Curtea de Apel București a decis marți, definitiv, că
Societatea de Transport București trebuie să cumpere
tramvaiele Electroputere VFU Pașcani, companie care
a câștigat anul trecut licitația organizată de societatea
de transport de suprafață din Capitală.
”Tip soluție: Respingere recurs. Soluția pe scurt: […]

Electrician Întreținere și
Reparații 
Societatea de Transport București
STB SA

Gigantul Siemens renunță să
mai depună ofertă la licitația de
trenuri inter-regionale. Chinezii

au scăpat ca prin urechile acului

STB SA, principalul operator de transport public de
persoane din Municipiul București și Județul Ilfov,
angajează Electrician Întreținere și Reparații.
Cerințele postului

studii elementare/ medii
Curs de calificare electrician (mai puțin
electrician auto sau construcții) […]

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a primit luni, la
expirarea termenului legal, două oferte la licitația
destinată achiziționării a 20 de trenuri electrice inter-
regionale.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF)
informează că la data de 19 aprilie 2021, ora 15,00, a
expirat termenul până la care se puteau  […]

OPORTUNITATI DE CARIERA
PENTRU ABSOLVENTI ȘI
MASTERANZI UPB ȘI CFDP 
Grup Feroviar Român (GFR)

Se modernizează sistemul de
iluminat pe linia tramvaiului 102

din Ploiești

Daca esti absolvent/masterand  UPB – Transport,
Logistica, Material Rulant si/sau UTCB – Facultatea de
Cai Ferate, Drumuri si Poduri, si iti doresti o cariera in
domeniul feroviar, îti oferim sansa de a activa intr-o
domeniu dinamic, asigurandu-ti sprijin in asimilarea
cunostintelor de specialitate si a excela, alaturi de noi, 
intr-o cariera de viitor pe piata muncii (la nivel […]

O licitație pentru modernizarea sistemului de iluminat pe
linia tramvaiului 102 din Ploiești a fost lansată de
municipalitatea prahoveană.
În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat
anunțul de licitație ce are ca obiect ”Lucrări de execuție
Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești
sistem iluminat public traseu tramvai 102: […]

COLABORATORI
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