
 

 

 Șef Serviciul comercial  
 

Sarcina de bază:  dezvoltă și implementează măsuri, recomandări și propuneri pentru 

creșterea volumului de marfă transportată pe calea ferată. 

 

 

 

  

 Cerințe:  

 

* Studii superioare.( preferabil economic, logistică sau administrare a afacerii) 

* Cunoașterea legislației în vigoare 

* Experiența de muncă minim 1an 

* Cunoștințe avansate de aplicare: MS Office ( Word, Excel, Power Point, MS Acess) și 1C 

(constituie avantaj) 

* Cunoașterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, engleză și rusă. 

 

Responsabilități: 

 

* Coordonează activitatea serviciului comercial. 

* Pregătește bugete și planul de vânzări, cât și prognozele către conducătorul întreprinderii. 

* Colaborează cu serviciile de resort în scopul asigurării unei activități de transport feroviar 

eficient. 

* Elaborează produse logistice noi. 

* Evaluează performanța logistică a întreprinderii.  

 

 

Altele: 

Regim de muncă: 08:00-17:00 cu pauză de masă 12:00-13:00 

Salariu: negociabil 

 

Telefon de contact: 022-83-45-75 

022-83-48-48 

nop4@railway.md 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Șef Secție tarife și marketing (pe perioadă determinată)  

 

Sarcina de bază: coordonează, supraveghează activitatea politicii tarifare pentru 

transportul ferovar. 

 

 

 

Cerințe: 

 

* Studii superioare  

* Cunoașterea legislației în vigoare. 

* Experiență de muncă minim 1an (preferabil în domeniul transportului și logisticii) 

* Cunoștințe avansate de aplicare: MS Office ( Word, Excel, Power Point, MS Acess) și 1C. 

*  Cunoașterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, engleză și rusă. 

* Cunoașterea standartelor ISO. 

* Cunoașterea practicilor de  

                     

Responsabilități: 

 

* Supraveghează activitatea secției tarife și marketing. 

* Responsabil de elaborarea politicii tarifare a întreprinderii și executarea acesteia. 

* Coordonează activitatea de încheiere a contractelor pentru transportul de mărfuri.  

* Asigură și monitorizează punerea în aplicare a acordurilor. 

* Participă la ședințe și reuniuni legate de subiectul transporturilor  marfare. 

 

Altele: 

Regim de muncă: 08:00-17:00 cu pauză de masă 12:00-13:00 

Salariu: negociabil 

 

 

Telefon de contact: 022-83-45-75 

022-83-48-48 

nop4@railway.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Șef Secție vânzări și suport clienți 

 

Sarcina de bază: conceperea strategiilor comerciale prioritare în depistarea și atragerea 

clienților, cât și oferirea suportului pentru cei existenți. 

 

 

 

 

 
Cerințe: 

 

* Studii superioare  

* Cunoașterea legislației în vigoare. 

* Experiență de muncă minim 1 an (preferabil în domeniul marketing, vânzări și logistică) 

* Cunoștințe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Acess) și 1C. 

* Cunoașterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă (engleză - constituie un 

avantaj). 

* Cunoașterea standartelor ISO. 

* Cunoașterea practicilor de tarifare în transportul feroviar.   

             

Responsabilități: 

 

* Supraveghează activitatea secției vânzări și suport clienți. 

* Responsabil de elaborarea politicii de atragere a clienților și oferire a suportului  cât și 

executarea acestuia. 

* Coordonează activitatea de elaborare a noilor strategii. 

* Asigură și monitorizează punerea în aplicare a acordurilor. 

* Participă la ședințe, reuniuni și negocieri legate de subiectul transport marfă și clienți.  

 

 

Altele: 
Regim de muncă: 08:00-17:00 cu pauză de masă 12:00-13:00 

Salariu: negociabil 

 

 

Telefon de contact: 022-83-45-75 

022-83-48-48 

nop4@railway.md 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manager vânzări și suport clienți 

 

Sarcina de bază: menținerea relațiilor de parteneriat cu clienții existenți și promovarea 

imaginei întreprinderii, precum şi identificarea de parteneri şi clienţi noi. 

 

 

 

 

 

Cerințe: 

 
* Studii superioare  

* Cunoașterea legislației în vigoare. 

* Experiență de muncă minim 1an (preferabil în domeniul marketing, vânzări și logistică) 

* Cunoștințe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Acess) și 1C. 

* Cunoașterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă (engleză - constituie un 

avantaj). 

* Cunoașterea practicii tarifare ( constituie un avantaj). 

                     

Responsabilități: 
 

* Identifică potențialii clienți și stabilește parteneriate cu aceștea. 

* Promovează și dezvoltă creșterea vânzărilor de servicii către clienții existenți și cei potențiali. 

* Monotorizează și raportează soluționarea problemelor de organizare a transportului feroviar.  

* Pregătește ofertele comerciale pentru agenții economici.  

 

Altele: 
Regim de muncă: 08:00-17:00 cu pauză de masă 12:00-13:00 

Salariu: negociabil 

 

 

Telefon de contact: 022-83-45-75 

022-83-48-48 

nop4@railway.md 

 

 

 


