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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI  
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

ANUNŢ ANGAJARI 2- POSTURI 
POSTUL 1 

 

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov, organizează CONCURS pentru ocuparea 1 

POST PAZNIC , perioadă nedeterminată. Postul a fost aprobat de către ISJ Braşov . 

1. Condiţii generale de ocupare a posturilor 

a. Are 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 condamnată sau condamnată 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. 

 

2. Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu 

normă întreagă de paznic  

   Studii generale 

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; 

Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat: 

Răspunde de inventarul încredinţat; 

Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie; 
• 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. 

Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare 
de la ultimul loc de muncă. 

  Atestat agent de pază 



COLEGIUL TEHNIC DE 
             TRANSPORTURI BRASOV  

                           

 

 

Fundatura Harmanului, nr. 12          www.colegiuldetransporturibrasov.ro 

0268-335700; Tel. / Fax: 0268-334689                                                            ctf.brasov@gmail.com 
   
  

  

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI  
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

I. Concursul va consta în : 

 1.Selecţia  dosarelor 

   În perioada   22-28.11.2016; 

 2.Proba scrisă:  

 Data şi ora desfăşurării : 29 noiembrie 2016, ora 10,00 

 Locul desfăşurării : Sediul Colegiului Tehnic de Transporturi Braşov, etaj I, sala A9 

     Candidaţii vor fi prezenţi la sediul instituţiei cu 1/2 oră înaintea începerii probei scrise  , 

respectiv ora 9,30, având asupra lor actul de identitate .  

Durata probei scrise este de 1 oră de la primirea subiectului . 

Afişarea rezultatelor: 29 noiembrie 2016 , ora 12,00 

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte. 

Depunerea contestaţiilor se va face după afişarea rezultatelor :  

 în data 29 noiembrie  între ora 13,00 

  Data afişării rezultatelor contestaţiilor  29.11.2016, ora 13,30 

3.Proba practică  

          Data şi ora desfăşurării:  29.11.2016, ora 14,00 

         Locul desfăşurării : Sediul Colegiului Tehnic de Transporturi Braşov.  

4.Interviul  

         Data şi ora desfăşurării:  29.11.2016, ora 15,30 

         Locul desfăşurării : Sediul Colegiului Tehnic de Transporturi Braşov, etaj I, sala A9 

         Sunt declaraţi admişi la interviu şi proba practică, candidaţii care obţin minim 50 

puncte. 

      Notă : Proba practică şi interviul nu se contestă. 

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE ALE CONCURSULUI 

29.11.2016 ORA 16,30 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI  
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

 

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 agent de pază copie xerox şi original 

• Adeverinţă medicală ( apt pentru muncă)  

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

22.11.2016 orele 10,00-16,00. 

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

 Informaţii suplimentare la secretariatul Colegiului Tehnic de Transporturi Braşov – telefon 

0268/335700 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI  
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

 

 

 

Bibliografia pentru ocuparea  

postului de paznic 

 

 

 Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecța 
persoanelor, republicată 2014 

 Legea 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 

 HG 301/2012 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor 

 Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autoritatile şi institutiile publice ; 

 Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările 
şi completările ulterioare ; 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Fișa postului paznic . 

 

 

 

      Director ,        Întocmit ,  

Prof.ing.ADINA AGACHE                          Secretar Drilea Luminiţa 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI  
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

ANUNŢ ANGAJARI 
POSTUL 2 

 

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov, organizează CONCURS pentru ocuparea 1 

POST ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE , perioadă nedeterminată. Postul a fost aprobat de către 

ISJ Braşov . 

1. Condiţii generale de ocupare a posturilor 

a. Are 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 condamnată sau condamnată 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. 

 

2. Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu 

normă întreagă de îngrijitoare  

  Studii generale 

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; 

Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat: 

Răspunde de inventarul încredinţat; 

Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie; 
• 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. 

Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare 
de la ultimul loc de muncă. 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI  
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

Concursul va consta în : 

 1.Selecţia  dosarelor 

   În perioada   22-28.11.2016; 

 2.Proba scrisă:  

 Data şi ora desfăşurării : 29 noiembrie 2016, ora 10,00 

 Locul desfăşurării : Sediul Colegiului Tehnic de Transporturi Braşov, etaj I, sala A9 

     Candidaţii vor fi prezenţi la sediul instituţiei cu o 1/2 oră înaintea începerii probei scrise  , 

respectiv ora 9,30, având asupra lor actul de identitate .  

Durata probei scrise este de 1 oră de la primirea subiectului  

Afişarea rezultatelor: 29 noiembrie 2016 , ora 12,00 

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte. 

Depunerea contestaţiilor se va face după afişarea rezultatelor :  

 în data 29 noiembrie  între orele 12,00- 12, 30 

       Data afişării rezultatelor contestaţiilor  29.11.2016, ora 12,50 

3.Proba practică  

          Data şi ora desfăşurării:  29.11.2016, ora 13,00 

         Locul desfăşurării : Sediul Colegiului Tehnic de Transporturi Braşov.  

4.Interviul  

         Data şi ora desfăşurării:  29.11.2016, ora 15,00 

         Locul desfăşurării : Sediul Colegiului Tehnic de Transporturi Braşov, etaj I, sala A9 

         Sunt declaraţi admişi la interviu  şi proba practică candidaţii care obţin minim 50  

         puncte. 

       Notă: Proba practică şi interviul nu se cotestă. 

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE ALE CONCURSULUI 

29.11.2016 ORA 16,30 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI  
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

 

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;  

• Adeverinţă medicală ( apt pentru muncă)  

  Certificat absolvire Curs de igiena (original si copie). 

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

22.11.2016. 

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

 Informaţii suplimentare la secretariatul Colegiului Tehnic de Transporturi Braşov – telefon 

0268/335700 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI  
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

 

 

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea  

postului de îngrijitor de curăţenie 

 

 

 

1.Tematica 

 Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ, 

 Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie; 

 Noţiuni de igienă; 

 Materiale de curăţenie. 

 

 

 

2. Bibliografia 

 Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă; 

 Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor. 

 Îndreptarul Tehnic privind mijloacele şi metodele de întreţinerea 

curăţeniei, de spălare şi dezinfecţie , utilizate în acţiunea de 

gospodărire a unităţilor de învăţământ şi educaţie 

nr.28238/29.05.1980, eliberat de Ministerul sănătăţii , Direcţia 

asistenţei medicale. 

 

      Director ,        Întocmit ,  

Prof.ing.ADINA AGACHE                          Secretar Drilea Luminiţa 

 


