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COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „AUGUSTIN MAIOR”
CLUJ-NAPOCA
ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 23 MARTIE 2021, ORA 10 - PENTRU
OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:
 SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE - 1 post vacant, contractual, pe perioadă
nedeterminată.
Obiective generale:
-asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copiii ;
-asigurarea personalităţii copilului, respectând nivelul şi ritmul său de dezvoltare;
Obiectiv specific:
-asimilarea şi însuşirea normelor de conduită (comportament în şcoală şi societate)
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor – liceale;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani
Bibliografie:
a.Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
(ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020
b. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
c. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014
d. Legea nr. 307/2006 din 12/07/2006 - privind apãrarea împotriva incendiilor
e. Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale
f. Legea nr. 477/2004 – Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile si instituțiile
publice – cap I art 3, cap. II art 5-7, art.12

 MUNCITOR CALIFICAT INTREŢINERE - 1 post vacant, contractual, pe
perioadă nedeterminată.
Obiective generale : Repararea şi întreţinerea bazei materiale a şcolii ( mobilier, pardoseli, schelete
metalice, etc ), întreţinerea curţii, a terenului de sport, etc.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor –profesionale/liceale;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani
Bibliografie:
a. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
b. Legea nr. 307/2006 din 12/07/2006 - privind apãrarea împotriva incendiilor
c. Legea nr. 477/2004 – Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile si instituțiile
publice – cap I art 3, cap. II art 5-7, art.12

Candidaţii interesaţi pot depune dosarul la sediul unităţii din strada Moților nr. 78-80
(intrare de pe str. G. Coşbuc). Relaţii suplimentare la tel: 0264-594995, tel 0725561407.
Data limită de depunere a dosarelor este 18 martie 2021, ora 15.

Dosarul de concurs, conform art. 6 din HG 286/2011, va cuprinde urmǎtoarele:
a. cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autoritarii sau instituţiei publice
organizatoare ( formular tip de la secretariat);
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după
caz;
c. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, alte acte care atestă specializări efectuate;
d. carnetul de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în copie
e. cazier judiciar
f. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae;
Graficul desfășurării concursului:
1 martie 2021 – publicarea posturilor
2 – 18 martie 2021 între orele 9-15 - depunerea dosarelor de concurs
19 martie 2021 – selecția dosarelor, afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor pentru
selecția dosarelor.
22 martie 2021 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor privind selecția
dosarelor
23 martie 2021- desfășurarea concursului
– ora 10 proba scrisa
- ora 12 proba practică
- ora 13 proba de interviu
- ora 17 afișarea rezultatelor si depunerea contestațiilor
24 martie 2021 – rezultatele finale

