
 
    

 

ANUNȚ 

   F- PO-0.7.1.2-04-01 
                                                                                                                                        

                            S.R.T.F.C. IAȘI  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, în condiţiile 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 mecanic locomotivă - automotor I - Depoul Iași - SELC Bacău - Comanda Personalului și  îndrumare Locomotive 

 
18.12.2019 
ora 10.00 

 
 
 

 
Sediul: 

 
S.R.T.F.C. IAȘI, 
str. Piața Gării 
nr.1, Corp B 

 

 
- autorizare 
conform ordinelor 
in vigoare. 
 
 
 
 
 
 
- curs calificare 
mecanic 
locomotiva-
automotor si 
permis de 
mecanic de 
locomotiva 

 
-conditiile minime de 
instruire practica si de 
stagiu prevazute in 
ordinele in vigoare.  
 
 
 
 
 
-personal provenit din 
functia mecanic 
instructor 

 
- Salariati din cadrul 
SNTFC „CFR Calatori” 
SA. care indeplinesc 
conditiile minime de 
pregatire si vechime 
din prezentul anunt. 
 
-varsta minima de 21 
ani; 
 
-sa fie „APT”, fara 
restrictii/recomandari 
din punct de vedere 
medical si psihologic.   
 
 
 
 

 
-Cerere tip de participare la concurs; 
-Diploma de studii, original si copie 
conform cu originalul; 
-Alte diplome sau certificate profesionale 
deținute, original și copie conform cu 
originalul; 
-Certificat curs calificare mecanic 
locomotiva-automotor ; 
-Certificat complementar original si copie 
conform cu originalul cu autorizare MR: 
LE, LDE, LDH; 
 -Autorizatie de conducere tren calatori in 
sistem simplificat, original si copie 
conform cu originalul(optional) 
-Permis mecanic locomotiva, original si 
copie conform cu originalul; 
-Certificat de competente generale( emis 
de CENAFER) original si copie conform 
cu originalul ; 
-Aviz medical si psihologic „APT” ,  fara 
restrictii /recomandari; 
-Declaratie pe proprie raspundere  ca  nu 
sufera de epilepsie; 
-Carnet de munca , copie conform cu 
originalul; 
-Adeverinta dupa 01.01.2011; 
-Cazier judiciar 
-B.I. sau C.I., original și copie conform cu 
originalul; 
-Curriculum vitae; 
-Dosar cu șină. 
 

 
Dosarele de 
înscriere la 

concurs se vor 
depune la 

Serviciul R.U.O. 
din S.R.T.F.C.Iași, 

Piața Gării nr.1, 
Corp B, Et.II, 

Cam.7 
 

Până cel târziu la  
data de  

 
16.12.2019 
 ora 10.00 

 
Tematica de concurs, 

bibliografia si alte 
informatii se pot obtine 

de la: 
 

Serviciul R.U.O  din 
cadrul S.R.T.F.C. Iași 

Telefon CFR 
96/124511 

Mobil 0731/990706 
 
 

                                                                                                      
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.            
 
                      


