
 

ANUNȚ 
F- PO-0.7.1.2-04-01 

 
           SRTFC Timişoara organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante, 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 

- 3 posturi  Mecanic locomotivă automotor I  la Depoul Timişoara - Comanda personalului şi îndrumare locomotive din cadrul SRTFC Timişoara, 
- 1 post  Mecanic locomotivă automotor I  la Depoul Arad - Comanda personalului şi îndrumare locomotive din cadrul SRTFC Timişoara, 

 
25.07.2019 
ora 10.00 

 
Sediul SRTFC 

Timişoara 

 
- Autorizare 
conform ordinelor 
în vigoare 

 
- Condiţiile 
minime de 
instruire practică 
şi de stagiu 
prevăzute în 
ordinele în 
vigoare, 

 
Salariaţii din 
cadrul S.N.T.F.C. 
„CFR Calatori” 
SA,  care 
îndeplinesc 
integral condiţiile 
minime de 
pregătire şi 
vechime în 
specialitate din 
anunţ. 

 
- Cerere tip de participare 
la concurs, avizată de 
Director  Sucursală; 
- Diploma studii, original 
şi copie; 
- Certificat calificare 
„Mecanic locomotivă 
automotor”, original şi 
copie; 
- Autorizatie pentru 
conducerea trenurilor de 
călători şi/sau în sistem 
simplificat original şi 
copie sau Permis de 
mecanic locomotivă 
original şi copie şi copia 
certificatului 
complementar,  precum şi 
dovada efectuării acestei 
activităţii în ultimele 12 
luni; 
- Adeverinţă vechime în 
funcţia de mecanic 
locomotivă automotor; 
- Permise pentru tipuri de 
locomotivă original şi 
copie; 
- Recomandare de la 
ultimul loc de muncă; 
- C.I. sau B.I., copie 
conform cu originalul; 
- Curriculum Vitae. 

 
Dosarele de 

înscriere la concurs 
se vor depune  

până cel târziu la 
data de  

23.07.2019 ora 
16,00 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. 

 
 

 
- Curs calificare 
mecanic 
locomotivă 
automotor şi 
permis de 
mecanic 
locomotivă 

 
- Personalul 
provenit din 
funcţia mecanic 
instructor. 

 
- Constituie un 
avantaj deţinerea 
dreptului de a 
conduce tipurile 
de locomotivă 
automotor din 
parcul Depoului 
Timişoara, 
respectiv Arad; 
- Bune abilităţi de 
comunicare. 

 

Nota: 
Personalul provenit din functia de mecanic instructor , dupa incadrarea in functia de mecanic locomotiva automotor I (la drum), va fi autorizat conform 
ordinelor in vigoare. 


