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ANUNT DE SELECTIE
Inginer I în cadrul
Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” S. A.

Data publicării: 13/11/2018
Data limită de depunere solicitare: 26/11/2018 (ora 16:00)
Locul desfășurării selectiei: sediul CNCF CFR SA, Bucureşti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sectorul 1
Solicitărille vor fi trimise/depuse pana la data de 26.11.2018 ora 16, la sediul Companiei Nationale de Căi
Ferate „CFR” -S.A- Direcția Resurse Umane din Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poştal:
010873 , pe suport de hârtie, în plic închis și sigilat pe care se va mentiona „Pentru Selectie Inginer I la
CNCF”CFR”-SA/ Pozitia pentru care s-a aplicat/ Nume si Prenume Candidat”
Compania Națională de Căi Ferate “CFR”-S.A. organizeazã selecție de personal în vederea ocupării
următoarelor posturi din centralul companiei – Sectorul Investitii-Direcția Implementare:
-3 posturi de inginer I astfel:
- UMP 1 (Frontieră Simeria) – 1 post;
- UMP 3 (Sighișoara-Predeal) – 1 post;
- UMP 4 (Lucrări de artă, Stații CF și Siguranță Feroviară) – 1 post.
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Persoanele care îndeplinesc condițiile de pregătire și vechime, pentru inginer I sunt:
- absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate de lungă durată sau ai învăţământului universitar
de licenţă de specialitate, cu o vechime minimă în specialitate de 6 ani in domeniul corespunzator studiilor
absolvite;
Specialitățile acceptate sunt:
- Cai Ferate Drumuri si Poduri;
- Telecomenzi si Electronica in Transporturi,
CRITERII DE SELECȚIE :
1. -pentru postul de inginer I din cadrul UMP 1:
-cunoștințe contracte tip FIDIC;
-cunoștințe minime exploatare feroviară;
-cunoștințe semnalizare feroviară;
-cunoștințe limba engleză.
2.- pentru posturile de inginer I din cadrul UMP3 și UMP4:
-cunoștințe minime de infrastructură/suprastructură feroviară și lucrări de artă;
-experiență în gestionarea contractelor;
-cunoștințe limba engleză.

Procedura de depunere a dosarelor:
In vederea participarii la selectie candidatii vor depune la sediul CNCF „CFR” -S.A- Direcția Resurse
Umane, dosarul de paricipare care va cuprinde urmatoarele :
1) Opis;
2) Un curriculum vitae (numai formatul EU) CV;
3) Scrisoare de intenţie în limba română în cadrul căreia candidatul va motiva aplicaţia şi va detalia modul
în care îndeplineşte fiecare dintre criteriile cuprinse în Anunţul de selecţie;
4) Documente care sa ateste studiile si vechimea in specialitate (diplome, copii carnet de munca,
adeverinte de vechime in munca)
5) Copie după certificatul de absolvire a unor specializări relevante pentru poziţia pentru care aplică (dacă
este cazul);
6) Copie a actului de identitate.
Procedura de selectie:
Selecția se va organiza în 2 etape:
1) etapa eliminatorie
a) Comisia de selecție va verifica modul de îndeplinire a criteriilor de selecție pentru toate
aplicațiile depuse;
b)Comisia de Selecție va evalua documentele depuse de candidati; Se va stabili lista de
candidați care îndeplinesc cerințele din anunț;
2) interviul
Comisia de selecție va invita pentru interviu candidatii preselectați din lista, după finalizarea etapei
eliminatorii.
Tematica şi bibliografia necesarã si alte informatii se pot obtine la Direcţiei Resurse Umane telefon
0213192490, telefon cfr 122224.

