
 

 

 

 

 
  
 

ANUNȚ 
F- PO-0.7.1.2-04-01 

 
SRTFC Craiova organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, 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 

2 posturi mecanic locomotivă - automotor II (la manevră) la SRTFC Craiova – Depoul Pitești – SELC Piatra Olt – Comanda Personalului și Îndrumare Locomotive 

 
03.05.2022 
ora 10.00 

 
Sediul SRTFC 

Craiova 

 
Curs calificare mecanic 
locomotiva -automotor 
si autorizare in functie 
conform ordinelor in 
vigoare.  

 
- 

 
-Salariati din cadrul SNTFC 
„CFR Calatori” SA, care 
indeplinesc integral conditiile 
minime de pregatire din 
anunt. 
 -Sa fie “APT”, fara restrictii, 
din punct de vedere medical 
si psihologic. 
 

 
-Cerere de participare la concurs; 
-CI, original si copie;  
-Certificat de calificare mecanic 
locomotivă - automotor, original si copie; 
-Diploma de studii si alte diplome sau 
certificate profesionale detinute original si 
copie; 
-Autorizare in functie, original si copie;   
-Avizele medical si psihologic (eliberate 
pentru CFR Calatori de unitati agreate de 
MT), original si copie; 
-Dosar cu sina. 

 
Dosarele de 
inscriere la 

concurs se vor 
depune  pana cel 
tarziu la data de  
29.04.2022, ora 
12,00 la Serviciul 

R.U.O. al SRTFC 
Craiova. 

 
Tematica de concurs, 

bibliografia si alte 
informatii se pot obtine 
in momentul depunerii 

dosarului de 
participare de la: 

- Serviciul RUO din 
cadrul SRTFC Craiova 

telefon C.F.R. 
92/124515 

 
NOTA: La incadrarea pe functia de mecanic locomotiva - automotor II (la manevra), absolventii cursului de mecanic locomotiva – automotor vor efectua stagiul de 1 an, din care: 6 luni cu atributii de 

mecanic ajutor locomotiva – automotor si 6 luni cu atributii de mecanic locomotiva asistent.  
 Absolventii cursului de mecanic locomotiva – automotor proveniti din mecanic ajutor locomotiva – automotor vor efectua stagiul de 6 luni cu atributii de mecanic locomotiva asistent.  
 Perioada de stagiu se finalizeaza prin obtinerea cumulativa, in termen de 180 zile calendaristice a urmatoarelor documente:  
  1. fisa de evaluare;  
  2. permis de mecanic de locomotiva;  
  3. certificat complementar in care se vor preciza:  
   - autorizatia pentru categoria de conducere A1  
   - autorizatia pentru conducerea unui tip de locomotive  
   - infrastructura feroviara pe care este autorizat sa conduca  
 Perioada de stagiu de 1 an, respectiv de 6 luni si documentele care urmeaza a fi obtinute, se introduce in contractele individuale de munca ale salariatilor care vor fi incadrati  pe functia mecanic 
locomotiva-automotor II (la manevra).                    
 


