
 

 

           

 

 

ANUNȚ 

F- PO-0.7.1.2-04-01 
 

      SRTFC Timişoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, 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 mecanic locomotivă automotor I (la drum)  la Depoul Timișoara - Comanda personalului și îndrumare locomotive din cadrul SRTFC Timişoara  

 
14.10.2021 

ora 8.00 

 
Sediul SRTFC 

Timişoara 

 
- Autorizare 
conform ordinelor 
în vigoare 

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

 
Salariaţii din cadrul 
SNTFC „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; 
-Portofoliul profesional să conțină 
documentele mentionate în anunț; 
-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; 
-Permise pentru tipuri de locomotivă 
original şi copie; 
-Adeverinţă de vechime, cu 
mențiunea îndeplinirii condițiilor de 
ocupare a funcţiei de mecanic 
locomotivă automotor I; 
-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  
12.10.2021 ora 

15,00 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. 

Timişoara, bd. 
Republicii nr.18B, 
Pentru alte relaţii 

suplimentare rugăm 
contactaţi Serviciul 
RUO telefon CFR 

124548, mobil 
07319;90437, e-mail 

monica.zugravu 
@cfrcalatori.ro 

 

 
- Curs calificare 
mecanic 
locomotivă-
automotor şi permis 
de mecanic 
locomotivă 

 
- Personalul 
provenit din funcţia 
mecanic instructor 

       Personalul provenit din funcţia de mecanic instructor, după încadrarea în funcţia de mecanic locomotivă-automotor I (la drum), va fi autorizat conform ordinelor în vigoare. 
       Personalul care a obținit categoria de conducere tren călători în echipă completă și dreptul de a conduce cel puțin unul din tipurile de material rulant motor din parcul CFR Călători va fi 
încadrat în funcția de mecanic locomotivă – automotor I.  

 

 
 

 

 
 


