
 

 

 
 
 

 ANUNȚ 

F-PO-0.7.1.2-08-01 

 
             SRTFC Cluj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, în condițiile descrise mai jos:    

 
(*) Prin "declarație" se întelege declarația pe proprie răspundere a candidatului din afara SNTFC „CFR Călători„ SA, care concurează pentru ocuparea unui post aferent funcțiilor ce necesită autorizare 
în funcție, prin care se angajeză ca după obținerea calificativului ADMIS  la concurs, până la încheierea CIM, pe cheltuială proprie, să-și obțină autorizarea în funcția respectivă, dar nu mai mult de 6 
luni de la data susținerii concursului. 
 
 
 
 

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 șef tren – Stația CF Cluj-Napoca - Comanda personalului de tren; 
– 4 posturi șef tren – Stația CF Satu Mare - Comanda personalului de tren; 
– 4 posturi șef tren – Stația CF Dej Calatori - Comanda personalului de tren; 
– 1 post șef tren – Stația CF Bistrița Nord - Comanda personalului de tren; 
– 1 post șef tren – Stația CF Jibou - Comanda personalului de tren. 

 
21.09.2021 
ora 10.00 

 
Sediul 

SRTFC Cluj 
 

 
- absolvenți ai 
învățământului 
obligatoriu conform 
legislației în vigoare 
și curs de calificare 
șef tren, IDM, cu 
autorizare în funcția 
șef tren sau 
declarație (*)  

 
- la încadrarea 
în funcția de șef 
tren, absolvenții 
cursului șef tren 
vor efectua un 
stagiu efectiv de 
minim 3 luni cu 
atribuții de 
conductor tren 
 

 
Candidați din afara 

SNTFC „CFR 
Calatori” S.A. care 
îndeplinesc condițiile 
minime de pregătire 
și vechime din 
prezentul anunț 
- vârsta minimă de 21 
ani împliniți; 
- să fie APT din punct 
de vedere medical și 
psihologic SC. 

 
- Cerere de participare la concurs; 
- BI sau CI, original și copie; 
- Curriculum vitae; 
- Certificat de naștere, original și copie; 
- Diplomă de studii deținută, original si copie; 
- Adeverință sau certificat de calificare șef tren 
sau  IDM original si copie; 
- Autorizarea în funcția șef tren, original și 
copie sau declarație (*); 
- Alte diplome, adeverințe sau certificate 
profesionale deținute, original și copie; 
- aviz  medical și aviz psihologic (eliberate 
pentru CFR Călători de unități agreate de MT), 
original și copie; 
- Declarație pe proprie răspundere că nu 
suferă de epilepsie; 
- cazier judiciar; 
- carnet de muncă original și copie; 
- adeverință după 01.01.2011/ raport per 
salariat – ITM (continuarea cărții de muncă). 

 
Dosarele de 
înscriere la 

concurs se vor 
depune până cel 
târziu la data de 

 
16.09.2021, 
ora 12.00 

 
la Serviciul 

Resurse Umane, 
Organizare 
din cadrul  

SRTFC Cluj 
 
 

 
Tematica de concurs, 

bibliografia și alte informații 
se pot obține de la: 

Serviciul Resurse Umane, 
Organizare  din cadrul 

S.R.T.F.C. Cluj 
Pentru relații suplimentare 
rugăm contactați Serviciul 

R.U.O. din cadrul SRTFC Cluj 
telefon CFR 124552,  
mobil 0731990509 

e-mail 
alina.pacurar@cfrcalatori.ro 

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro 

mailto:alina.pacurar@cfrcalatori.r

