
 

ANUNȚ 
F- PO-0.7.1.2-08-01 

 
    S.R.T.F.C Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, în condițiile descrise mai jos:    

 

Data şi ora 
concursului 

Locaţie 
desfăşurare 

concurs 

Condiţii minime de 
pregătire 

Condiţii 
vechime în 
specialitate 

Condiţii de admitere 
la concurs 

Acte necesare înscriere 
Termen 

şi locaţie 
depunere dosare 

Tematica de concurs/ 
Bibliografie/ Alte 

informaţii 

2 posturi  REVIZOR TEHNIC VAGOANE I (RTV I)  în cadrul  S.R.T.F.C. CLUJ / Revizia  Cluj / Revizia și Pregătirea Tehnică a Trenurilor 

 
06.03.2018 
ora 10.00 

 

 
S.R.T.F.C. 

CLUJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  absolvenți ai 
învățământului liceal sau 
școala profesională în 
profil mecanic sau 
electrotehnic și curs de 
calificare, cu autorizare în 
funcția de revizor tehnic 
vagoane sau declaratie 
 
 
 
 

 
- 2 ani muncitor 
calificat în 
activitatea de 
întreținere și 
reparații 
vagoane  
 
  
 
 

 
Persoane din cadrul 
și din afara 
S.N.T.F.C. „CFR 
Calatori” S.A. care 
îndeplinesc  condițiile 
minime de pregătire 
și vechime din 
prezentul anunț 

- Cerere de participare la 
concurs; 
- Curiculum vitae; 
-  BI sau CI, original și copie ;  
- cazier  judiciar;  
- Diploma de studii,  certificate 
profesionale si autorizatie  
pentru exercitarea funcției 
RTV; 
-carnet  de  munca  si  
adeverinta   de  vechime  dupa   
data  de  01.01.2011 (raport  
reges); 
- Adeverință de vechime în 
specialitate; 
- Aviz medical și psihologic  
apt  pentru functia RTV; 
- recomandare; 

 
Dosarele de 
înscriere la 

concurs se vor 
depune până cel 
târziu la data de 

28.02.2018, 
        ora 12.00  
 

la Revizia de 
vagoane Cluj din 
S.R.T.F.C CLUJ 

 
Tematica de concurs, 

bibliografia și alte 
informații se pot obține 

de la: 
Serviciul  R.U.O. din 

cadrul S.R.T.F.C. Cluj 
 

Camera 5 
Telefon CFR 124552; 

mobil 0731990509 
 

1 post  STRUNGAR  UNIVERSAL  în cadrul  S.R.T.F.C. CLUJ / Revizia  Jibou / Atelier reparatii/ Repararea cu detasare a vagoanelor defecte 

 
06.03.2018 
ora 10.00 

 

 
S.R.T.F.C. 

CLUJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  muncitori calificati prin 
programe de pregatire 
profesionala sau scoala 
profesionala; 
 
- muncitori calificati prin 
invatamant liceal profil 
tehnic, invatamant 
postliceal profil tehnic 
   
 
 
 
 
 

 
- 4 ani vechime 

 
 
 
 

- 3 ani vechime 
 

 
Persoane din cadrul 
și din afara 
S.N.T.F.C. „CFR 
Calatori” S.A. care 
îndeplinesc  condițiile 
minime de pregătire 
și vechime din 
prezentul anunț 

- Cerere de participare la 
concurs; 
- Curiculum vitae; 
-  BI sau CI, original și copie ;  
- cazier  judiciar;  
- Diploma de studii,  certificate 
profesionale  
-carnet  de  munca  si  
adeverinta   de  vechime  dupa   
data  de  01.01.2011 (raport  
reges); 
- Adeverință de vechime în 
specialitate; 
-Adeverinta care sa ateste 
starea de sanatate, eliberata 
de catre medicul de familie cu 
cel mult 6 luni anterior derularii 
concursului; 
- recomandare; 

 

 
Dosarele de 
înscriere la 

concurs se vor 
depune până cel 
târziu la data de 

28.02.2018, 
        ora 12.00  
 

la Revizia de 
vagoane Cluj din 
S.R.T.F.C CLUJ 

 
Tematica de concurs, 

bibliografia și alte 
informații se pot obține 

de la: 
Serviciul  R.U.O. din 

cadrul S.R.T.F.C. Cluj 
 

Camera 5 
Telefon CFR 124552; 
mobil 0731990509 
 
 
 
 
 


