
 
 

 
 

ANUNȚ 
F- PO-0.7.1.2-04-01 

 
    S.R.T.F.C Cluj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, 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 

1 post ȘEF TURĂ în cadrul  S.R.T.F.C. Cluj - Revizia Oradea - Revizia și Pregătirea Tehnică a Trenurilor 

 
25.10.2018 
ora 10.00 

 
Sediul 

S.R.T.F.C. 
CLUJ 

 
- absolvenți ai școlii de 
maiștri (profil mecanic, 
electromecanic) 
 
pentru sectorul electric 
absolvenți ai școlii de 
maiștri (profil electric, 
electronic, electric) 

 
- 3 ani revizor tehnic 
vagoane 
 
 
- 4 ani electrician în 
activitatea de vagoane 

 
Salariați din cadrul 

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; 
- Curriculum vitae; 
- Diploma de studii în 
original și copie conform cu 
originalul; 
- Adeverință de vechime în 
specialitate; 
- BI sau CI, original și copie 
conform cu originalul. 
 

 
Dosarele de 
înscriere la 

concurs se vor 
depune până cel 
târziu la data de 

19.10.2018, 
ora 12.00 

 
la Compartimentul 
Resurse Umane 

din cadrul Reviziei 
Oradea 

 
 

 
Tematica de concurs, bibliografia 
și alte informații se pot obține de 

la: 
Serviciul Resurse Umane, 

Organizare 
 

Pentru relații suplimentare 
rugăm contactați Serviciul 

R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj 
telefon CFR 124552,  
mobil 0731990509 

e-mail 
alina.pacurar@cfrcalatori.ro 

 

1 post REVIZOR TEHNIC VAGOANE I în cadrul  S.R.T.F.C. Cluj - Revizia Oradea - Revizia și Pregătirea Tehnică a Trenurilor 

 
25.10.2018 
ora 10.00 

 
Sediul 

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 revizor tehnic  
vagoane  

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

 
Salariați din cadrul 
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; 
- Curriculum vitae; 
- Diploma de studii în 
original și copie conform cu 
originalul; 
- Adeverință de vechime în 
specialitate; 
- Autorizația în funcția 
revizor tehnic vagoane 
original și copie conform cu 
originalul; 
- BI sau CI, original și copie 
conform cu originalul. 
 

 
Dosarele de 
înscriere la 

concurs se vor 
depune până cel 
târziu la data de 

19.10.2018, 
ora 12.00 

 
la Compartimentul 
Resurse Umane 

din cadrul Reviziei 
Oradea 

 
 

 
Tematica de concurs, bibliografia 
și alte informații se pot obține de 

la: 
Serviciul Resurse Umane, 

Organizare 
 

Pentru relații suplimentare 
rugăm contactați Serviciul 

R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj 
telefon CFR 124552,  
mobil 0731990509 

e-mail 
alina.pacurar@cfrcalatori.ro 

 


