
 

 

 

 
 

 

 
ANUNȚ 

F- PO-0.7.1.2-04-01 
 

           SRTFC Timişoara organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant, în conditiile 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  Manevrant vagoane  la Staţia Curtici - Compartiment Exploatare manevră garnituri călători   din cadrul SRTFC Timişoara; 

 
07.01.2019 
ora 10.00 

 
Sediul 
SRTFC 

Timişoara 

  
-Absolvenţi ai 
învăţământului 
obligatoriu conform 
legislaţiei în vigoare 
şi curs de calificare 
„Manevrat 
vagoane, conductor 
tren, şef manevră, 
şef tren, IDM” cu 
autorizare în funcţia 
de Manevrant 
vagoane sau 
declaraţie(1); 
-Bune abilităţi de 
comunicare. 
 

 
- Nu necesită 
vechime 
minimă în 
specialitate. 

 
-  Salariaţii  din 
afara  S.N.T.F.C. 
„CFR Calatori” SA,  
care îndeplinesc 
integral condiţiile 
minime de pregătire 
şi vechime în 
specialitate din 
anunţ; 
- Vârsta minimă de 
18 ani împliniţi; 
- Foşti salariaţi CFR 
care să nu fi fost 
îndepărtaţi din 
serviciu disciplinar. 

 
-Cerere tip de participare la 
concurs;  
-Diploma de studii,original şi 
copie;  
-Certificat calificare „Manevrat 
vagoane, conductor tren, şef 
manevră, , şef tren, IDM”, 
original şi copie; 
-Autorizaţia în funcţia de 
manevrant vagoane, original 
şi copie sau declaraţie 
conf.cond.minime;  
- Aviz medical şi psihologic 
pentru funcţia de manevrant 
vagoane, emis de o unitate 
medicală agreată de MT; 
-Cazier Judiciar; 
-Adeverinţe care atestă 
vechimea în muncă; 
-Recomandare de la ultimul 
loc de muncă; 
-C.I. sau B.I. , original şi 
copie; 
-Certificat naştere original şi 
copie; 
-Certificat căsătorie original şi 
copie; 
-Curriculum Vitae; 
-Carte de muncă original şi 
copie; 
-Dovada încetării CIM pentru 
foştii salariaţi CFR. 

 
Dosarele de 
înscriere la 

concurs se vor 
depune  până cel 
târziu la data de  
04.01.2019 ora 

13,00 la  Serviciul 
R.U.O. al SRTFC 

Timişoara. 

 
Tematica de concurs, 

bibliografia şi alte 
informaţii se pot obţine 
de la la Serviciul RUO 
din cadrul S.R.T.F.C. 
TIMISOARA, str. Garii 

nr.2A,telefon 
0731990437. 

 
     

(1) Prin “declaratie” se intelege declaratia pe proprie raspundere a candidatului, din afara SNTFC CFR Calatori, care concureaza pentru ocuparea unui post aferent 
functiilor ce necesita autorizare in functie, prin care se angajeaza ca dupa obtinerea calificativului ADMIS la concurs, pana la incheierea C.I.M., pe cheltuiala 
proprie, sa-si obtina autorizarea in functia respectiva, dar nu mai mult de 6 luni de la data sustinerii concursului.  


