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Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” din Cluj-Napoca 

anunţă scoaterea la CONCURS a postului contractual vacant de  

 Ingrijitor curatenie( femeie de serviciu) - 1 post, în data de 07.07.2016 

 

I. Condiţii de participare : 
 au cetățenie română, cetățenia altor state ale UE sau a statelor aparținând Spațiului 

Economic European și domiciliul în România 

 cunosc limba română scris și vorbit 

 au vârsta minimă reglementată de prevederile legale 

 au capacitate deplină de exercițiu 

 au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează 

 îndeplinesc condițiile de studii și vechime sau alte condiții specifice potrivit postului scos la 

concurs 

 nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni 

 

II. Conditii specifice postului 
 

 Studii medii/generale 

 Abilitati de munca in echipa 

 Disponibilitati pentru munca in doua schimburi 

 

III. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs : 
 Cerere de înscriere; 

 Certificat de naştere copie xerox şi original; 

 Carte de identitate copie xerox şi original; 

 Diploma de studii copie xerox şi original ; 

 Carnet de muncă copie xerox şi original, extras Revisal ; 

 Curriculum vitae; 

 Cazier judiciar; 

 Adeverinţă medicală ( apt pentru muncă) 

 

III.  Desfăşurarea concursului: 
 Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune la sediul Colegiului Tehnic de Comunicaţii 

„Augustin Maior” din Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr.78 – 80, în perioada  

20.06.2016 -29.06.2016, între orele 8,00 – 13,00 . 

Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor selectiei   : 30.06.2016  

 

 Concursul se va organiza la sediul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” din 

Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr.78 – 80 astfel : 

  

 Probă scrisă – în data de 07.07.2016, ora 10,00 

 Afisarea rezultatelor proba scrisa  07.07.2016, ora 13,00 
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 Depunerea contestatiilor 07.07.2016, ora 13,00-14,00 

 Afisarea rezultatelor dupa contestatii 08.07.2016, ora 9,00 

 Proba practica     08.07.2016, ora 10,00 

 Interviu                 08.07.2016, ora 12,00 

 Afisarea rezultatelor finale 07.07.2016, ora 13,00 

 

 

 Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată la sediul Colegiului Tehnic 

de Comunicaţii „Augustin Maior” din Cluj-Napoca în perioada de înscriere; 

 

 Informaţii suplimentare la secretariatul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” din 

Cluj-Napoca – telefon 0264-594995 sau 0725561401 

 

 

 

 

Tematica: 

 Reguli de efectuare a curateniei in unitatile de invatamant 

 Metode de dezinsectie  

 Norme de sanatatea si securitatea muncii 

 

Bibliografie : 

 Ordin nr. 1225 din 24/12/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si 

certificarea intruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de 

igiena( forma consolidata 15/07/2004) 

 Legea nr. 307/2006 referitoare la apararea impotriva incendiilor 

 Legea sanatatii si securitatii in munca nr. 319/2006 si Normele de aplicare aprobate prin H.G.  

nr . 1425/2006 

 Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor 
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