
 

Ce trebuie să faci pentru a participa la Târgul de Carieră Feroviară în România?Ce trebuie să faci pentru a participa la Târgul de Carieră Feroviară în România?Ce trebuie să faci pentru a participa la Târgul de Carieră Feroviară în România?Ce trebuie să faci pentru a participa la Târgul de Carieră Feroviară în România? 

1.1.1.1. Să ai cont Să ai cont Să ai cont Să ai cont și să îți completezi CVși să îți completezi CVși să îți completezi CVși să îți completezi CV----ul pe platforma CFiRul pe platforma CFiRul pe platforma CFiRul pe platforma CFiR    

 

a.       accesează site-ul: https://cfir.ro/https://cfir.ro/https://cfir.ro/https://cfir.ro/; 

b.       mergi cu mausul pe iconița din partea dreapta sus, se va deschide un meniu, iar de acolo 

selectează “Creează un cont nou”“Creează un cont nou”“Creează un cont nou”“Creează un cont nou”; 

c.       îți introduci datele tale de identificare – cu aceste date vei fi identificat și, la nevoie, 

contactat pentru viitoare interviuri, deci asigură-te datele introduse sunt reale și corecte; 

d.       va trebui să îți confirmi contul dând click pe link-ul de confirmare care vine pe adresa de 

email introdusă la crearea contului; verifică și spam-ul în caz că nu primești email-ul în 

inbox; 

e.       acum poți să îți accesezi contul și să îsă îsă îsă îți completezi un CVți completezi un CVți completezi un CVți completezi un CV – persoanele care nu au CV 

completat pe platformă nu vor fi acceptate la interviuri. 

  

2.2.2.2. Să urmăreSă urmăreSă urmăreSă urmărești ști ști ști ofertele angajatorilorofertele angajatorilorofertele angajatorilorofertele angajatorilor    pe pe pe pe sitesitesitesite----ul târguluiul târguluiul târguluiul târgului    

 

a. pe măsură ce companiile se vor “alătura” acestui proiect își vor publica oferta; 

b. va trebui să accesezi pagina fiecărui angajator pentru a vedea ce anunțuri publică; 

c. pentru a nu rata noutățile care vor apărea poți sa te abonezi la newslettnewslettnewslettnewsletterererer----ul CFiRul CFiRul CFiRul CFiR sau să 

ne urmărești pe social media:    facebookfacebookfacebookfacebook și linklinklinklinkedinedinedinedin. 

  

3.3.3.3. SSSSă te înscrii la interviuri ă te înscrii la interviuri ă te înscrii la interviuri ă te înscrii la interviuri și să obții confirmarea din partea angajatoruluiși să obții confirmarea din partea angajatoruluiși să obții confirmarea din partea angajatoruluiși să obții confirmarea din partea angajatorului    

 

a.       intră pe pagina fiecărui angajator în parte pentru a vedea ce anunțuri au fost publicate; 

b.      mergi la secțiunea “Programați-vă la interviu” și selectează unul dintre sloturile 

disponibile, completând toate datele care se cer – sloturile vor fi ocupate în ordinea 

“primul venit-primul servit”, iar programarea va fi confirmată de către angajator în funcție 

de compatibilitatea dintre datele din CV vs. cerințele postului; 

c.       după ce completezi și transmiți cererea de înscriere la interviu se vor parcurge următorii 

pași: 

 i.      cererea ta va fi trimisă angajatorului, iar tu vei primi o confirmare pe email că 

această cerere a fost trimisă; 

ii.      angajatorul va trebui să confirme sau să anuleze cererea ta în maximum 48 de ore; 

iii.      dacă cererea ta a fost respinsă, va trebui să îți refaci planificarea introducând mai 

multe date concludente pentru angajator, astfel încât acesta să îți aprobe 

planificarea la interviu; refă pașii 1-2! 

 iv.      dacă cererea ta a fost aprobată vei primi un email cu linkul de înregistrare la 

interviu, pentru aplicația Zoom. 

 


