
Curs calificare

Șef Manevră



Șef manevră

Date generale

• Start : în curând
• Durata: 6 luni
• Locatia: on line , la PL cel mai

apropiat de casa 
• Examen: CENAFER

Cerinte

 Absolvent a minim 10 clase
 Aviz medical si psihologic la policlinica 

acreditata de Ministerul Transporturilor

Ce acopera GFR pentru bursieri pe perioada cursului

• 1212 lei net pe luna reprezentand cheltuieli de 
intretinere , pe baza Contractului de bursa

• Transportul de acasa la PL, in limita unui abonament de 
tren sau microbus 

• c/v avizului medical si psihologic in baza facturii emise
de policlinica

Dosarul trebuie sa contina

• cerere
• Copie CI
• Copie CN
• Copie studii
+ aviz medical si psiho 
dupa interviu

Despre clasa 



DA

Raman 
SM

STOP

Continui
scoala

Obtin
noua
autorizare

DA

NU

Ce se intampla cu mine dupa terminarea cursului

Ce trebuie sa
stiu

• Sa promovez examenul

Despre clasa Ce acte semnez

• Contract Individual de Munca pe perioada
nedeterminata

• muncitor necalificat pentru 1 luna
• Act Additional de formare profesionala

Care este planul meu de cariera

Muncitor
Necalificat

Manevrant Vagoane Sef Manevra Sef Tren

• Obtin prima autorizare (MV)
• Raman pe post cca 1 an

• Pentru cca 1 luna • Obtin a 2-a autorizare ( SM)

Raman 
MV

STOP

• Continui scoala cu nou modul -
CENAFER



Obligatia de a ramane in companie o perioada de 5 ani de la data primei autorizari

Nota: in caz contrar, voi plati c/v formarii mele si cheltuielilor ocazionate de scolarizarea si
autorizarea mea si platite de companie

Ce implica documentele pe care le semnez

Contract de Bursa Act Additional de formare profesionala



• Salariul de baza brut 
• sporuri

✓ Siguranta circulatiei 
✓ Fidelitate
✓ Noapte
✓ Ore suplimentare
✓ Sarbatori legale
✓ Ore festive

• Prime CCM
✓ Paste, Craciun,CO, beneficu

• Ajutoare
✓ pentru casatorie, nastere, deces

• Tichete de masa în valoare de 20 lei pe zi 
• Cursuri

Ce castig la GFR

Structura
castiguri si
beneficii


