
ȘEF DE TREN

Noi credem în tine. 

Vino alături de noi să ducem mai departe, 
în România și în Europa, 

tradiția transportului pe calea ferată!

Cariera ta este pe mâini bune 
la Grup Feroviar Român!

Mic îndrumar de
început de carieră 

în transportul feroviar
la GFR



Ce este un șef de tren?

Șeful de Tren este un OM de încredere!

•  În el se încrede mecanicul atunci când, de la jumătate de kilometru, 
îi rostește prin stația de emisie-recepție: „Bun așa, oprește!” sau 
„Împingem 30 de vagoane!”

•  În el are încredere clientul, când îi predă responsabilitatea a mii de 
tone de marfă încărcată în vagoane, în valoare de sute de mii de euro.

•  În el are încredere compania, când îi oferă dreptul de a semna în 
numele ei contractele de transport, responsabilitatea de a opri un tren 
când mecanicul devine inapt sau de a stabili dacă un tren îndeplinește 
condițiile tehnice și de frânare pentru a putea fi expediat (atunci când 
specialistul în vagoane lipsește).

•  În el are încredere reprezentantul infrastructurii publice când îi 
prezintă trenul gata de a fi expediat din stație.

•  Șeful de Tren este un excelent coechipier. Când trenul este în 
circulație, se subordonează mecanicului. Când trenul staționează 
sau se manevrează, el preia comanda peste partida de manevră și 
mecanicul de locomotivă.

•  Șeful de Tren este un om care știe când și cum să pună lucrurile 
în mișcare. Își folosește cunoștințele variate, din mai multe ramuri 
(mișcare, comercial, tracțiune, vagoane), astfel încât orice deplasare să 
fie una sigură și eficientă.

•  Șeful de Tren este un om vivace, sprinten în gândire, bun cunoscător al 
reglementărilor, eficient și echilibrat în tot ce întreprinde.



Principalele activități ale șefului de tren:

•  Conduce efectuarea manevrei vagoanelor goale și încărcate;

•  Reprezintă GFR în relația cu clienții expeditori la încheierea 
contractului de transport;

•  Reprezintă GFR în relația cu clienții destinatari la eliberarea 
expedițiilor;

•  Asigură predarea-primirea vagoanelor încărcate și goale, respectiv a 
documentelor specifice în diverse etape ale procesului de transport;

•  Secondează mecanicul de locomotivă în perioada în care trenul este în 
circulație;

•  Efectuează proba frânei și verificarea tehnică a vagoanelor din tren, 
atunci când nu există alt personal tehnic de specialitate (RTV).



Cum obții certificatul de calificare pentru șef de tren?
•  Dacă ai toate aptitudinile necesare (verificate atât de angajator pe 

baza interviului cât și prin examen medical și psihologic la clinicile 
dedicate siguranței transporturilor feroviare), poți urma cursurile de 
calificare în meseria de șef de tren la Centrul Național de Calificare și 
Instruire Feroviară – CENAFER.

•  Parcurgerea acestui program de calificare conduce la formarea de 
competențe profesionale pentru o carieră de șef de tren, ca urmare a 
asimilării unui ansamblu de principii, teorii și practici stabilite în planul 
de formare profesională.



Cât durează cursul de calificare
la CENAFER pentru șef de tren?

•  Pe durata celor 7 luni, cât durează cursul pentru șef de tren, vei încheia 
un contract de bursă cu GFR, contract în baza căruia îți acordăm o 
bursă lunară de 1200 lei, care include contravaloarea școlii, cheltuielile 
de transport și cheltuielile de cazare. Persoanele care locuiesc în altă 
localitate decât cea în care se desfășoară cursul și nu au posibilitatea 
de a face naveta, beneficiază de cazare la hotelurile și pensiunile din 
zona CENAFER. 

•  În plus, GFR decontează transportul acasă și retur de două ori pe lună, 
pe tot parcursul școlarizării. 

•  Contăm pe o bună colaborare și vom încheia un contract pe o 
perioadă de 5 ani cu fiecare cursant.

•  În contract va fi stipulat faptul că după terminarea cursului, vei activa 
în cadrul GFR pentru o perioadă de minimum 5 ani.

Durata totală a programului de calificare este de 948 ore –  
27,2 săptămâni (aproximativ 7 luni) repartizate astfel:

• Instruire teoretică: 420 ore – 14 săptămâni

 • Instruire practică: 216 ore – 5,4 săptămâni

 • Stagiu în producție: 312 ore – 7,8 săptămâni

 • Cursurile se desfășoară de luni până vineri, timp de 6 h/zi, 

începând cu ora 8:00.



Finalizarea cursului, obținerea diplomei de calificare 
și angajarea cu etapele de autorizare

• Până la autorizarea ca șef de tren, absolventul va fi angajat ca 
muncitor necalificat sau va trece pe funcția deținută anterior școlii (în 
cazul unui absolvent care provine din rândul salariaților GFR). Pentru 
a efectua funcția pe proprie răspundere, absolventul trebuie să fie 
autorizat pentru exercitarea acesteia și, suplimentar, să fie autorizat 
pentru: 
- efectuarea probelor de frână la trenuri; 
- manipularea instalațiilor pentru menținere pe loc a locomotivelor în 
cazul conducerii simplificate (fără mecanic ajutor).

• Până la obținerea autorizațiilor menționate în cele două alineate de 
mai sus, salariatul autorizat pentru exercitarea funcției de șef de tren 
va putea efectua serviciul doar ca manevrant în cadrul unei partide. 
Experiența arată că durata de timp de la absolvire până la obținerea 
celor trei autorizații este de două-trei luni. Îndrumarea la examenele 
de autorizare se face la propunerea instructorilor MC (mișcare/
comercial) care îi au pe absolvenți în grupele proprii de instruire și care 
îi monitorizează direct sau prin salariații titulari în toată perioada de 
practică.

Etape de stagiu 
formare șef de tren

Funcția pentru care se 
parcurge procesul de 
formare/autorizare

Durata procesului

de autorizare

Angajare ca muncitor 
necalificat

Șef de tren
Aproximativ 

2-3 luni



Ce alte beneficii aduce practicarea acestei meserii?
• Tichete de masă 
• Decontarea transportului
• Ajutoare financiare pentru unele evenimente de familie (căsătorie, 

naștere copil etc.)
• Primă de vacanță 
• Primă de Paște/Crăciun
• Spor de siguranța circulației 
• Diverse bonusuri de performanță 
• Spor pentru ore active efectuate peste norma stabilită
• Alte sporuri acordate salariaților, conform Contractului Colectiv de 

Muncă încheiat la nivelul societății, în conformitate cu legislația muncii.



Programul de lucru al șefului de tren:
În cadrul GFR există mai multe moduri de efectuare a serviciului:

•  Comandă locală (sunt coordonați direct de către șeful punctului de 
lucru), conform graficului de lucru 12/24/48, pentru salariații aflați în 
comandă locală din zonele cu activitate densă și constantă;

•  La comandă operativă în comandă locală a unui punct de lucru, în 
situația punctelor de lucru care au circulație pe interior între două sau 
mai multe stații de pe raza punctului de lucru respectiv;

•  În cazul lucrului în comandă operativă, angajatul va primi telefonic și 
în timp util toate informațiile necesare pentru începerea lucrului (data, 
ora, stația, locomotiva pe care va efectua serviciul, precum și detalii 
despre activitatea pe care urmează să o desfășoare);

•  La comandă operativă centrală, atunci când șeful de tren deservește 
trenuri care circulă pe raza de influență a mai multor puncte de lucru.

Care sunt riscurile asociate cu acest rol? 
Care sunt măsurile luate pentru diminuarea riscurilor?

• În condițiile în care se lucrează cu și în apropierea unor mase mari  
   în mișcare, există, desigur, riscuri de accidentare, dar cunoașterea și      
   respectarea unor reguli de bază reduce acest risc la 0. De altfel, este  
   recunoscut faptul că transportul feroviar este cel mai sigur dintre  
   toate modurile de transport existente.

• Pentru reducerea la minim a riscurilor în ceea ce privește erorile  
   în timpul lucrului, atât mecanicii de locomotivă cât și șefii de           
   tren (și nu numai), participă periodic la sesiuni de instruire (școala  
   personalului) unde sunt consiliați de instructorii de mișcare-    
   comercial.

• În cadrul acestor sesiuni de formare le sunt prezentate instrucțiunile  
   și modul de lucru conform reglementărilor legale, le sunt explicate  
   diverse exemple sau erori și modalitățile de evitare. Tot personalul din  
   zona siguranței circulației este testat/evaluat periodic.

Ce echipament de lucru se asigură?
GFR asigură echipamentul de lucru fără de care un șef de tren nu poate 
intra în serviciu. Acesta constă în: bocanci, salopete, genți speciale de 
lucru și diverse echipamente tehnice.
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•  Bănuim că nu îți este străină provocarea de a conduce un autoturism... 
Înmulțește acest sentiment cu o sută și vei înțelege provocarea 
și satisfacția de a învăța să manevrezi un tren... Și toată această 
experiență este gratuită!

• Provocările meseriei de șef de tren sunt multiple. De la felul în care 
se manevrează o garnitură, sau se frânează un tren, până la modul în 
care funcționează vagoanele sau contractele electronice de transport, 
există numeroase aspecte deosebit de interesante care vor fi asimilate. 

• Mulți tineri asociază industria feroviară cu ceva încremenit în timp, care 
nu ține pasul cu tehnologia. În realitate, lucrurile stau cu totul diferit.

•  Acest domeniu este dinamic și plin de potențial, iar industria de 
transport feroviar are un rol strategic în creșterea economică globală 
și reprezintă cea mai eficientă și ecologică formă de transport. 

•  Poate că profesiile feroviare nu sunt suficient mediatizate precum 
alte profesii, însă transportul feroviar este o zonă profesională în care 
provocările unui mecanic de locomotivă, indiferent de categoria de 
vârstă, creează oameni de caracter.

•  Poate că aceste provocări țin de depășirea unor limite personale, dar  
perspectivele sunt în alți parametri – implicarea într-o meserie care îți 
aduce stabilitate și siguranță pe un termen lung. 

• Și, din experiența GFR, aceste provocări au generat și generează 
modificări benefice, atât la nivel uman cât și la nivel organizațional; 
de aici și promovarea responsabilizării fiecăruia și atingerea celor 
mai bune rezultate, prin programul de burse de studii, prin care am 
descoperit și am format oameni ce și-au clădit nu doar o meserie, ci și 
familii - tocmai prin siguranța pe care o dă o carieră într-un domeniu 
de mare calibru, cel feroviar.

În loc de final

Există perspective de promovare?

În ceea ce privește parcursul profesional al unui șef de tren, putem 
spune că atât timp cât există dorință de evoluție din partea acestuia, 
GFR oferă posibilitatea de a avansa.

GFR elaborează programe anuale de formare și dezvoltare personală 
– training-uri (în funcție și de nevoile firmei corelate cu interesele 
salariaților), în toate cazurile urmărindu-se dezvoltarea competențelor 
profesionale sau transversale - competențe tehnice (utilizarea noilor 
tehnologii/metodologii în profesie).
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Noi suntem numărul 1. 

Fii și tu numărul 1 

în meseria ta, alături de noi!

 CALITATE SIGURANȚĂ    RESPONSABILITATE INOVAȚIE

VALORILE NOASTRE

Sperăm că ți-am stârnit interesul pentru carierele din cadrul Grupului 
Feroviar Român. Sau că ți-am captat, cel puțin, curiozitatea. Pentru o 
perspectivă completă, te invităm să afli toate informațiile de care ai 
nevoie chiar pe site-ul nostru, sau printr-un email la adresa noastră.

Spor la drum! 

email: gfr@cfir.ro 

telefon: +0372336405; +40372336561; +40372336146


