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cuprins

LE – locomo vă electrică
LDE – locomo vă Diesel electrică
LDH – locomo vă Diesel hidraulică
CP – cai putere
kW – kilowa
EURO 4 – standard european de poluare
EDK – p de macara feroviară
UIC – standardele Uniunii Internaționale a Căilor Ferate
AFER – Autoritatea Feroviară Română
TUV Austria – organism de cer ﬁcare
ISO – Organizația Internațională de Standardizare
SNTFC – Societatea Națională de Transport Feroviar de
Călători
GFR – Grup Feroviar Român
RSCO – Rolling Stock Company
TEF – Trans Expedi on Feroviar
TVM – Transbordare Vagoane Marfă
RR – reparație cu ridicare
RG – reparație generală
RK – reparație capitală

- de la stânga la dreapta Ion PETROPOL – Director Calitate | Florin SANDA – Director Tehnic | Elena ȘTEFĂNESCU – Director Economic
Grațian CĂLIN – Președinte | Adrian SĂFTOIU – Director Comercial | Liviu BONCI – Director Producție

Cuvântul Președintelui
Cetatea Băniei a avut o tradiție în domeniul construcției și
reparației materialului rulant, ﬁind recunoscută pe plan mondial
pentru produsele făurite în această partea a țării. Companiile
Reloc SA și Electroputere VFU Craiova sunt un standard al
economiei româneș , reprezentând interesele naționale peste
graniță și culegând recunoș nța și aprecierea clienților
internaționali prin calitatea și capabilitățile produselor ce ies pe
porțile celor două fabrici.
Prin preluarea celor două fabrici de către Grampet Group,
începând cu luna august 2012, se pun bazele reinventării și
revigorării industriei feroviare din Oltenia, obiec vele și viziunea
Grampet ﬁind materializate prin intermediul structurilor celor 2
companii care asigură suportul produc v, proiectare,
mentenanță, reparații, retehnologizare în sfera locomo velor.
Cele 2 companii completează și întregesc portofoliul de
produse oferite de Grampet Group, acestea ﬁind întreprinderi
emblema ce ce consolidează prezența Grampet la nivel național
și internațional. Prin relansarea celor două companii sub egida
experienței Grampet în preluarea de companii și transformarea
acestora în en tăți proﬁtabile, pe lângă aportul adus dezvoltării
industriei feroviare din aceste zone, ia ﬁință aici un important și
unic centru de cercetare în această parte a Europei, ce își propune
să dezvolte produse feroviare inova ve, sustenabile, verzi care
respectă direc vele europene, standardele de calitate germană
cele mai exigente, TUV Austria, având scopul ﬁnal de a îndeplini
cele mai complexe dorințe ale clienților, de a oferi servicii și
produse personalizate. As el se aduce un plus de valoare
industriei tradiționale româneș , făcând primii pași spre
reinventarea poziției acesteia la nivel național și internațional.
Suntem conș enți că nu am putea reuși să îndeplinim toate
acestea fără o forță de muncă caliﬁcată, determinată, crea vă și
focusată spre obținere de rezultate concrete, mărturie a
implicării acesteia. Avem încredere în potențialul forței de
muncă, avem încredere în capacitățile lor, de aceea am dezvoltat

și un important program de acordare de burse și facilitarea
accesului forței de muncă nere pe piața muncii, pentru ca avem
o viziune pe termen lung, pentru că ne interesează să asigurăm un
loc fruntaș și generațiilor viitoare în cadrul industriei româneș .
Privim cu încredere spre viitor, pentru că avem o abordare pe
termen lung care ia în calcul toate oportunitățile și modul în care
putem beneﬁcia de pe urma acestora, provocările și obstacolele
în vederea contracarării acestora spre minimizarea riscurilor și
asigurarea unei alocări cât mai eﬁciente a resurselor care să
maximizeze veniturile.
Avem contacte globale, suntem interesați de diversiﬁcarea
portofoliului de servicii și produse, avem o rețea de clienți stabilă,
solizi din punct de vedere ﬁnanciar, ceea ce ne permite o evoluție
stabilă, sigură și previzibilă, o situație cu care nu mulți jucători din
cadrul acestei industrii se pot lăuda.
Suntem o echipă orientată spre a ngerea succesului și
explorarea tuturor posibilităților, ș m că avem capacitățile
necesare să răspundem tuturor solicitărilor clienților în materie
de locomo ve și putem aﬁrma că numai dacă situăm clientul în
prim plan, dacă ținem pasul cu tehnologia și avem o expunere cât
mai largă și diversă, putem ﬁ în prim planul industriei feroviare la
nivel European, și de ce nu, mondial.
Păstrăm locomo vele pe șine cu dedicație, mândrie,
siguranță și stabilitate. Acestea sunt valorile care ne reprezintă.
De ce să ne oprim acum?

Grațian CĂLIN
Președinte
Reloc S.A. & Electroputere VFU Craiova
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Inginerie

locomo ve
reparații

Ac vități principale:








Proiectare
Construcție
Reconstrucție
Modernizare
Reparații
Mentenanță
Producție de piese de schimb
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inginerie locomo ve

întreținere
tehnologie

proiectare
construcție de locomo ve

Despre noi
Obiectul principal de ac vitate al companiei constă în modernizarea și repararea vehiculelor feroviare și
producția de piese de schimb pentru acestea. Cercetarea, precum și înalta caliﬁcare a personalului,
referințele și anii de experiență a numeroaselor proiecte de reparații și modernizări au stat și stau la baza
abordării a diverse proiecte de perspec vă. La sfârșitul anului 2012, s-au pus bazele unui centru de
proiectare și cercetare în domeniul tracțiunii feroviare, care va con nua la Craiova, tradiția recunoscută
intern și internațional, în acest domeniu extrem de tehnic.
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RELOC S.A.
S.C. RELOC S.A. – ELECTROPUTERE VFU S.A. CRAIOVA reprezintă cel mai mare
fabricant/reparator de locomo ve din România și Europa de Est, ﬁind cunoscut în
întreaga lume de-a lungul a peste trei decenii de export a produselor sale.
S.C. RELOC S.A. execută toată gama de reparații și lucrări de întreținere pentru
locomo ve. În ac vitatea de până acum, am executat cu succes reparații de locomo ve
electrice, Diesel – electrice și Diesel – hidraulice, macarale EDK, rame electrice sau
automotoare pentru Căile Ferate Române – Marfă și Călători (7.471 lucrări de reparații
planiﬁcate) și alte Companii Naționale din Polonia (214 lucrări de reparații planiﬁcate),
Serbia (181 lucrări de reparații planiﬁcate), Macedonia (8 lucrări de reparații
planiﬁcate), Slovacia, Ungaria sau Bulgaria, precum și pentru beneﬁciari privați din țară
sau străinătate (599 lucrări de reparații planiﬁcate).
În total au fost executate un număr de 8.263 reparații planiﬁcate, 747 reparații
accidentale și cu mult mai multe reparații de agregate (motoare de tracțiune, osii,
generatoare, transformatoare etc.) și recondiționări subansamble pentru locomo ve.
Un procent însemnat în ac vitatea curentă a companiei o au și lucrările de întreținere
curentă a locomo velor și producția pieselor de schimb, în cadrul S.C. RELOC S.A. ﬁind
executată o mare parte dintre piesele u lizate în cadrul reparațiilor.

ELECTROPUTERE VFU S.A. CRAIOVA
ELECTROPUTERE VFU S.A. CRAIOVA are o experiență de peste 70 de ani de
funcționare, prima locomo vă Diesel electrică cu putere de 2100 CP și motor Sulzer,
începând să ﬁe fabricată în anul 1960. În decursul anilor au fost construite și livrate
2.336 bucăți locomo ve LDE 2100 CP către Căile Ferate Române (1.407 bucăți),
precum și către Companii Naționale de transport feroviar din țări cum ar ﬁ Polonia (420
bucăți), Bulgaria (130 bucăți) și China (379 bucăți). De asemenea, ELECTROPUTERE
VFU S.A. CRAIOVA. a produs și alte puri de locomo ve: locomo ve electrice de 5100
kW – 1.076 bucăți pentru Căile Ferate Române, Sârbe, Bulgare și Chineze; locomo ve
Diesel electrice de 2600 CP – 12 bucăți pentru Căile Ferate Române și Iraniene;
locomo ve Diesel electrice de 3000 CP – 23 bucăți pentru Căile Ferate Române;
locomo ve Diesel electrice de 3500 CP –30 bucăți pentru Căile Ferate din Marea
Britanie; locomo ve Diesel electrice de 4000 CP – 45 bucăți pentru Căile Ferate Române
și elene; locomo ve de manevră cu puteri cuprinse între 84 kW - 1200 kW – 16 bucăți
pentru Căile Ferate Române și alte Companii Naționale din România; rame electrice cu
puteri cuprinse între 1870 kW - 2720 kW – 6 bucăți pentru Căile Ferate Române; trenuri
metrou cu echipament Bombardier – 43 bucăți pentru Metrorex Bucureș ; tramvaie –
161 bucăți pentru compania de transport în comun din Bucureș ; tramvaie p V3A-M –
3 bucăți pentru compania de transport în comun din Bucureș (primele tramvaie
echipate cu sistem de recuperare a energiei din România).
Pe lângă ac vitatea de producție locomo ve, ELECTROPUTERE VFU S.A. CRAIOVA a
efectuat și diverse puri de reparații și modernizări de material rulant, în scopul
creșterii ﬁabilității în exploatare și asigurării adaptării la evoluțiile tehnologice din
domeniul feroviar.

CERTIFICĂRI
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în cifre
peste

8400

de proiecte de
construcție, design,
reconstrucție,
modernizare și
reparații
locomo ve

peste

pentru beneﬁciari
interni și
internaționali

6000

de locomo ve, metrouri
sau tramvaie proiectate,
construite, modernizate,
reconstruite sau
reparate

în mai mult
de 10 țări

Tipuri de
locomo ve
LDE 2100 CP
LDE 4000 CP
LDE 1500CP

peste

20

schițe de proiectare
pentru crearea
unor locomo ve,
tramvaie sau
metrouri
inova ve

pentru diferiți
beneﬁciari

LE 5100 kW
LE 3400 kW
Metrou Bucureș
Tramvai

valorile noastre...
Noi prețuim determinarea, lucrul în echipă, crea vitatea și implicarea ac vă în dezvoltarea companiei.
Promovăm iniția vele intraprenoriale, acordând șansa ﬁecărui angajat să vină cu soluții sau idei unice pentru a
ajuta la îmbunătățirea ac vității. Cultura noastră organizațională promovează mo varea, seriozitatea,
rigurozitatea, având as el la bază:
 Calitatea – atestată atât de standardele germane, cât și de gradul de sa sfacție și recomandările clienților.
 Diversitate, crea vitate – ținem pasul în mod constant cu dezvoltarea tehnologică în vederea
implementării de noi produse ușor adaptabile la tendințele din piață și conforme cu cerințele clienților.
 Încredere, angajament și responsabilitate socială – avem grijă de clienții noștri și ne asumăm
responsabilitatea de a livra produse și servicii de înaltă calitate, angajându-ne să respectăm standardele
ac vităților și operațiilor realizate în cadrul companiei. De asemenea, ne concentrăm pe îmbunătățirea
comunității și mediului în care muncim și trăim, având ca scop asigurarea unui viitor mai bun generațiilor
următoare.
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piese de schimb
Ac vități
principale
S.C. RELOC S.A., cu ac vitate în sectorul
industrial, execută:
 reparații la diverse puri de locomo ve
Diesel-electrice cu puteri între 1250 - 4000
CP;
 reparații locomo ve electrice, cu puteri
între 3400 kW și 5100 kW;
 reparații macarale diesel - electrice feroviare
cu sarcină de ridicare între 80-200 tone de
fabricație S.M.Kirov-Germania;
 reparații rame electrice fabricație
Electroputere - România, Franța și RVR
Riga-Letonia;
 reparații automotoare serie 700 și serie
1000.

La nivel de societate se execută piese de schimb complexe pentru locomo ve,
u lizând diferite tratamente termice și termochimice. S.C. RELOC S.A. are în dotare
și un sector de acoperiri galvanice, unde se realizează diverse procedee de
acoperire (cromări, argintări, cuprări, stanări, fosfatări, nichelări, zincări, cadmieri).
Reperele complexe produse aici presupun performanțe tehnologice ridicate.
Putem oferi spre exempliﬁcare:
 segmenți pentru motoare diesel;
 ven l admisie-evacuare;
 pistoane;
 osii;
 came admisie-evacuare;
 bobine pentru mașini electrice etc.

Exceptând ac vitatea de întreținere, reparații și
modernizări pentru locomo ve electrice,
locomo ve diesel, automotoare, rame electrice
și macarale de cale ferată, societatea poate
furniza și următoarele categorii de produse
și/sau servicii feroviare cri ce:
 proiectare și fabricare material rulant;
 fabricare și reparare piese de schimb și
subansambluri pentru material rulant
(transformator principal, generator
principal, grup motor diesel generator,
motor de tracțiune, osii, boghiuri, mașini
electrice auxiliare etc.).
La solicitarea beneﬁciarilor, S.C. RELOC S.A.
modernizează locomo ve cu:
 echipamente de încălzire electrică a trenului
pentru locomo vele diesel-electrice 2100
CP;
 sistem cu conver zoare sta ce de tensiune
și frecvență pentru servicii auxiliare la
locomo vele electrice;
 sisteme de diagnoză, protecție și control cu
microcontroller;
 echipamente de producere aer comprimat
cu compresor elicoidal;
 echipamente de clima zare în posturile de
conducere, aceasta ﬁind deschisă oricărei
colaborări.

rame electrice
S.C. Reloc S.A. a efectuat de-a lungul mpului diverse lucrări de reparații planiﬁcate la rame
electrice aparținând beneﬁciarilor interni, cât și externi. Cu ocazia reparațiilor,
subansamblurile și ansamblurile ramei electrice sunt supuse unor serii de veriﬁcări și
încercări pe ﬂuxul de reparație în vederea veriﬁcării și recepționării calita ve a parametrilor
urmăriți. La ieșirea din reparație a ramelor electrice, se garantează siguranța circulației și
securitatea la nivelul sistemului feroviar în situații cri ce, urmărindu-se indicatorii
operaționali de ﬁabilitate și asigurarea unui număr cât mai crescut de unități disponibile între
două reparații planiﬁcate.
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locomo ve
În cadrul societății RELOC S.A., se execută atât lucrări de revizii
ale locomo velor aﬂate în exploatare, în scopul asigurării
mentenanței acestor unități, cât și lucrări de reparații planiﬁcate.
Lucrările de reparații se fac respectând prevederile și
instrucțiunile în vigoare pentru calea ferată, reglementate la nivel
național și au scopul de a readuce locomo vele la parametri
funcționali proiectați, as el încât să funcționeze normal în
intervalul dintre două reparații planiﬁcate.
În cadrul reparațiilor planiﬁcate, la locomo vele diesel și la
cele electrice, se execută lucrări de modernizare, în scopul
creșterii ﬁabilității în exploatare și asigurării adaptării la evoluțiile
tehnologice din domeniul feroviar.

REPARAȚII

LOCOMOTIVE

proiectare
tehnologie
construcție
reconstrucție
reparații
mentenanță

automotoare
S.C. Reloc S.A. a ﬁnalizat diverse proiecte de reconstrucție, reparații planiﬁcate cu
sau fără modernizări, pentru automotoare. În cadrul reparației generale pentru
automotoare, s-au făcut modiﬁcări construc ve pentru sporirea ﬁabilității, creșterea
siguranței circulației, reducerea costurilor de mentenanță și creșterea confortului
mecanicului și călătorilor, mărind perioada de exploatare la 4 ani între două reparații.
Cele mai importante modiﬁcări aduse automotoarelor sunt:
 înlocuirea motorului diesel cu un motor diesel nou care respectă norma de
poluare EURO 4
 montarea unei cu i de viteze automată, dotarea cu instalație de comandă
mul plă
 înlocuirea compresorului de aer cu un compresor antrenat hidrosta c.
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Ac vități
principale

Boghiuri
Reparăm boghiuri pentru locomo ve cu
puteri între 450 CP și 6700 CP.
Testele ﬁnale de asamblare sunt realizate
pe standuri de testare specializate, care
atestă calitatea reparațiilor.
Pentru locomo ve diesel-electrice, cu
puteri până la 4000 CP, deținute de S.N.T.F.C.
“CFR CALATORI” S.A. (Societatea Națională
de Transport Feroviar de Călători) precum și
de către societățile industriale, efectuăm
reparații programate p RR, RG, RK și de
asemenea, reparații accidentale, menite să
readucă locomo vele la parametri normali,
după o anumită perioadă de u lizare.

Motor de tracțiune
Pentru motoarele de tracțiune, cu puteri
de până la 900 kW, procesul de reparație
poate duce la rebobinarea totală a statorului
și rotorului, în funcție de complexitatea
avariilor.
Testele ﬁnale efectuate pe standul de
testare cer ﬁcă calitatea reparațiilor, în
conformitate cu UIC- standardele Uniunii
Internaționale a Căilor Ferate.

Motor diesel
Pentru motoarele diesel, cu puteri până
la 4000 CP, reparațiile sunt efectuate prin
aducerea părților în mișcare care au
înregistrat uzură în mpul funcționării la
dimensiunea nominală. Motoarele diesel
reparate sunt ajustate și testate la standul de
testare, recunoscând as el, calitatea
reparațiilor.

Transmisii turbo
Efectuăm reparații la transmisii turbohidraulice (transformatoare-cuplaje) cu puteri
până la 1250 CP.
Transmisiile turbo reparate sunt testate
simultan cu locomo va în vederea a ngerii
parametrilor norma vi stabiliți.

Generatoare D.C. sau A.C.

Transformator principal
Reparația transformatorului principal este realizată prin
îndepărtarea acestuia din rezervor ﬁind adus la parametri normali.
Agregatul reparat este testat pe un stand special de testare, în
conformitate cu UIC- standardele Uniunii Internaționale a Căilor Ferate.

Procesul de reparație are o complexitate
variabilă, ﬁind realizat prin rebobinarea integrală a
statorului și rotorului, pentru generatoare cu
puteri până la 2800 kVA.
Generatoarele reparate sunt testate pe
standuri specializate, pentru a veriﬁca
funcționarea tuturor parametrilor conform
standardelor internaționale.
Pentru locomo ve diesel-hidraulice, cu puteri
până la 1250 CP, deținute de societățile industriale,
vom efectua reparații programate p RR, RG, RK,
menite să restabilească vehiculele la parametri
normali, după o anumită perioadă de u lizare.

10
ac vități principale

Laboratoare și standuri de probă

Laboratoare

Standuri de probă
Toate echipamentele reparate sunt testate atât pe ﬂuxul de
fabricație, dar și ca produs ﬁnit, societatea ﬁind dotată cu un
număr de peste 100 de standuri, multe dintre acestea atestate
de Autoritatea Feroviară Română (AFER). Standurile asigură
probarea subansamblurilor în condiții similare funcționării pe
locomo ve în conformitate cu normele și standardele în
vigoare.
Se pot oferi spre exempliﬁcare:
 standul cu tensiune variabilă 0-28 Kv, 50 Hz, prevăzut cu
linie de contact, cu care se realizează probarea
locomo velor electrice (LE);
 stand de probă motor diesel, cu grup de recuperare
energie;
 standuri de probă aparataj pneuma c;
 standuri de probă aparataj electric.

Biroul Metrologie-Laboratoare, autorizat/atestat de Biroul
Român de Metrologie Legală Craiova, execută teste și veriﬁcări
pentru:
 presiuni;
 mărimi termice;
 electrice;
 cinema ce (vitezometre);
 lungimi.
Aparatele de măsură sunt aduse în parametri nominali de
funcționare în urma reparațiilor. Veriﬁcările metrologice sunt
executate prin comparație cu etaloane care atestă calitatea
aparatelor.
Laboratorul de încercări ﬁzico-chimice și mecanice execută
analize ﬁzico-chimice și mecanice în conformitate cu
tehnologiile de reparație și standardele în vigoare. Laboratorul
este autorizat de către Autoritatea Feroviară Română (AFER).
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LE

CFR SA

locomotive
reparate

72

299

total
reparații

Serbia

România

3400 kW

locomo va

CFR SA

locomotive
reparate

52

locomotive
reparate și
modernizate

5017

România

2

locomotive
reparate

Polonia

12

experiența noastră
locomotive
reparate

LE

Alți
beneﬁciari

14

locomotive
reparate și
modernizate

total
reparații

102

locomotive
reparate și
modernizate

41

5100 kW

locomo va

Serbia

1

locomotivă
reparată

Ungaria
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România

CFR SA

2002

2100 CP

LDE

locomo va
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locomotive
reparate

8

Muntenegru

CFR SA

22

locomotive
reparate

România

4000 CP

LDE

locomo va

LDE

CFR SA
+
Alți
beneﬁciari

20

locomotive
reparate

România

1500 CP

locomo va

CFR SA

11

macarale
reparate

EDK

macarale

România

Locomo ve reparate la
S.C. RELOC S.A.

România

China

locomotive
construite

1407

locomotive
construite

379

locomotive
construite

Polonia

420

2336

2100 CP

LDE

locomo va

experiența noastră

LE

Bulgaria

locomotive
construite

Serbia

România
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locomotive
construite

103

locomotive
construite

5100 kW

locomo va

România

926

Bulgaria

locomotive
construite

130

2

China

locomotive
construite

Iran

10
locomotive
construite

2
locomotive
construite

România

locomotive
construite

23

3000 CP

LDE

2600 CP

LDE

locomo va

locomo va

Marea
Britanie

locomotive
construite

30

3500 CP

LDE

locomo va

România

locomotive
construite

35

LDE

10

Grecia

locomotive
construite

4000 CP

locomo va

Producție locomo ve la
Electroputere VFU Craiova
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Experiența noastră
Experiența noastră ne recomandă pentru ceea ce suntem. Suntem mândri deoarece putem spune că avem
capabilitățile necesare a ges ona toate operațiunile în relație cu proiectarea, reparația, mentenanța și construcția
locomo velor. Noi credem că succesul este a ns atunci când clientul este în centrul ac vităților desfășurate
pentru a putea ﬁ în măsură să oferim produse și servicii complexe, integrate și personalizate pe baza solicitărilor
din piață, ﬁind în acest sens ﬂexibili, ușor adaptabili, crea vi, dar respectând în același mp tendințele și evoluțiile
tehnologice din domeniu. Portofoliul nostru de clienți cuprinde țări precum China, Polonia, Marea Britanie,
Bulgaria, Ungaria etc. Furnizăm produse și servicii la nivel internațional, nu doar pentru a sa sface cerințele de pe
piață, dar și pentru a dobândi un plus de experiență de pe urma ﬁecărei oportunități și prin diversiﬁcarea
ac vității, a ngându-ne pe acestă cale cu ﬁecare pas înainte, obiec vul principal.
Sinergiile cu companiile din cadrul Grampet Group îi permit companiei Reloc să evolueze în mod constant și să
a ngă performanțe care nu erau posibile înainte de a se alătura grupului, în 2012. Oferim produse de ul mă
generație care îndeplinesc cele mai înalte standarde în termeni de calitate și siguranță. Cer ﬁcarea sistemului de
management integrat cu TÜV AUSTRIA, cel mai exigent auditor în Germania și unul din principalii auditori la nivel
european, atestă calitatea înaltă și profesionalismul în execuția produselor pe baza capabilităților.
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Planuri de viitor

Ne propunem să dezvoltăm produse/tehnologii noi, inova ve, verzi ce vizează reducerea consumului de
combus bil și emisiilor de CO2. Acestea se traduc prin reducerea gradului de poluare, creșterea eﬁcienței
operaționale și o u lizare mai bună a resurselor. Ne concentrăm pe respectarea standardelor europene și pe
realizarea de cercetări în industria feroviară prin intermediul propriului centru de cercetare ce are ca scop
iden ﬁcarea constantă de soluții inova ve pentru rezolvarea problemelor ce pot apărea sau pentru
eﬁcien zarea proceselor, în acest sens menținându-se totodată gradul ridicat de compe vitate pe piață.
Planurile noastre de viitor cuprind dezvoltarea unui tren care să funcționeze doar pe baterii ce sunt
reîncărcate atunci când acesta ajunge la capătul ﬁecărei linii. Ne așteptăm ca acesta să aibă o autonomie de
aproxima v 24 ore și să ﬁe foarte eﬁcient în termeni de consum de electricitate și zgomot.
Lucrăm în acest moment la dezvoltarea unui nou p de locomo vă de manevră diesel hidraulică de 1260
CP care are un design revoluționar, producția ﬁind programată a debuta în luna noiembrie 2013. Mai mult,
în viitorul apropiat, ne dorim să dezvoltăm un nou p de locomo vă electrică de 6500 kW, dar și un nou p
de locomo vă diesel electrică de 2500 CP, ambele unități beneﬁciind de tehnologii de ul mă oră și un design
unic, acestea urmând a deveni un produs reprezenta v al grupului Grampet.
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Burse și stagii de prac că

Stagii de prac că și burse
RELOC S.A. a fost constant preocupată de asigurarea unui
sprijin necesar liceenilor, studenților și masteranzilor, în vederea
formării profesionale a acestora și oferirii unui punct de început în
cariera, facilitând as el accesul pe piața muncii și integrarea
generațiilor viitoare.
În acest sens, societatea RELOC S.A. contribuie la dezvoltarea
comunității, organizând stagii de prac că, lucrări de laborator,
vizite oﬁciale la nivel de fabrică pentru elevi, studenți și
masteranzi, totul conform curriculei de învățământ și proiectelor
desfășurate la nivel liceal și universitar. Scopul stagiilor prac ce
este de a oferi nerilor cu rezultate excepționale, în baza unei
selecții, posibilitatea angajării pe viitor în cadrul companiei RELOC
S.A.
Oferim sprijin tehnic în vederea alegerii temei de proiect
pentru elevii interesați în redactarea lucrărilor de diplomă și
pentru studenții/masteranzii în anii terminali de studiu interesați
în redactarea lucrărilor de licență și de disertație, demers totodată
cu ﬁnalitate prac că, prin posibila implementare în cadrul
companiei a temelor prestabilite, reușind as el ca succesul să ﬁe
garantat ambelor părți colaboratoare.
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Burse și programe de ﬁnanțare
Compania dorește implicarea ac vă a celor interesați să iși dezvolte ap tudinile și să realizeze o carieră în domeniul feroviar. Având
oportunitatea de a pune în prac că cunoș nțele teore ce dobândite, precum și familiarizarea cu mediul profesional, nerii merituoși
care provin din liceele și facultățile colaboratoare și care au desfășurat stagiul de pregă re prac că în incinta societății noastre vor
beneﬁcia de burse de studiu. Aceș a vor ﬁ reevaluați în funcție de locurile și de specializările disponibile:
 mecanică;
 electronică industrială;
 programare - microcontrollere;
 mașini electrice;
 acționări electrice;
 motoare și mașini termice;
 hidraulică și pneuma că.
Scopul iniția vei noastre este ca elevii, studenții și masteranzii bursieri să își dezvolte abilități profesionale speciﬁce domeniului
nostru de ac vitate și să ﬁe implicați în ac vitatea de producție și proiectare, în domeniul ingineriei mecanice, ingineriei electrice,
tehnologiei informa ce și ingineria sistemelor, automa cii și informa cii aplicate, beneﬁciind pe deplin de sprijinul specialiș lor noștri
cu o vastă experiență în domeniul feroviar.
De asemenea, în viziunea noastră se regăsește și posibilitatea ca societatea RELOC S.A. să acceseze pe viitor programe de ﬁnanțare
în vederea dezvoltării constante a resurselor umane.
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noua
locomo vă
de manevră
1260 CP

noua
locomo vă
electrică
6500 kW

2013 2014 2015
noua
locomo vă
Diesel
electrică
2500 CP
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