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ANUNŢ CONCURS POST CONTRACTUAL  

 
Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov, cu sediul în : loc.Braşov , str. Fundătura 

Hărmanului , nr.12, jud.Braşov, organizează concurs  pentru ocuparea următoarului post 

contractual aprobat prin H.G nr.286/2011, modificat şi completat de H.G nr.1027/2014 , 

în cadrul instituţiei.  

 Pentru ocuparea postului vacant , candidatul trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții: 
a. Să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România; 

b. Cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit; 

c. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d. Are capacitatea deplină de exerciţiu; 

e. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile 

sanitare abilitate; 

f. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g. Nu a fost condamnat sau condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni 

contra umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 

unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 

      I. Denumirea postului : MUNCITOR calificat cu atribuţii paznic post vacant 

contractual pe perioadă nedeterminată; 

  Condiţii specifice pentru ocuparea postului de muncitor cu atribuţii de paznic 

  Studii  medii / școală profesională; 

 Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : minim 3 ani, 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAŢIONALE 



Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; 

Abilităţi pentru munca în echipă; 

Disponibilitate pentru program flexibil: 

Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weekend; 

Disponibilitate pentru munca în două schimburi; 
• Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale 
fizice şi intelectuale şi a programului de lucru; 

Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă; 

Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.  

  Atestat de pază 

BIBLIOGRAFIE 

1.Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și pretecţia 

persoanelor, cu modificările și completările ulterioare  

2.H.G. 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute 

la art. 69 din Legea 333/2003 . 

3.Legea 319/2006 – Legea securităţii și sănătăţii in muncă.  

4.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

Concursul va consta în : 

Selecţia  dosarelor 

   În perioada  17.05-23.05.2018; 

Proba scrisă: – data de 25 mai  2018, ora 10, 00 , la sediul Colegiului Tehnic de 

Transporturi Braşov , 

Proba practică : - data de  25 mai 2018, ora 13,00, la sediul Colegiului Tehnic de 

Transporturi Braşov , 

 Proba de interviu: - data de 25 mai  2018, ora 15,00, la sediul Colegiului Tehnic de 

Transporturi Braşov. 

 

       Notă: Proba practică şi interviul nu se cotestă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  II. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs :  

 Opis; 

•    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 din Revisal cu perioada lucrată după 01.01.2011;  

•  Curriculum vitae;  

•  Cazier judiciar;  

  Atestat de pază 

•  Adeverinţă medicală ( apt pentru muncă)  

  Dosarele se primesc la Compartimentul secretariat , între orele 10,00-16,00 în perioada  

17.05.2018-23.05.2018. 

 Persoană de contact – secretar Drilea Luminiţa , tel.0268/335700. 

 Informaţii suplimentare la secretariatul Colegiului Tehnic de Transporturi Braşov – 

telefon 0268/335700 

 

 

Director, 

Prof.ing.ADINA AGACHE 
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