
ANUNŢ 
 

 Sala Polivalentă S.A. din municipiul Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de femeie de servici, vacant în statul de funcţii la 
Departamentul tehnic, administrativ. 
 
Probele stabilite pentru concurs:  
 1. selecţia dosarelor de înscriere; 
 2. interviul. 
 
Condiţii generale și specifice pentru ocuparea postului vacant:  
1. studii medii / școală profesională; 
2. capacitatea deplină de exerciţiu; 
3. starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente 
medicale; 
4. cetățenie romană, cetățenie a altor state membre ale UE și domiciliul în România; 
5. cunoașterea limbii romane, scris și vorbit.    
 
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 
a) scrisoare de intenţie; 
b) curriculum vitae; 
c) copia actului de identitate; 
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi, opțional, ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări/cursuri; 
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată, cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
f) fișa de aptitudini de la medicina muncii; 
g) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă de la locurile de muncă anterioare (opțional). 
 
 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale. 
  
  
 Dosarul de concurs se depune în perioada 21-25.02.2022 (în intervalul orar 9-2000), la sediul Sălii 
Polivalente S.A. (BT Arena) din Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4 (acces birouri/media). 
 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se va afişa în data de 25.02.2022, ora 2000, la sediul Sălii 
Polivalente (BT Arena)  (str. Aleea Stadionului nr. 4, acces birouri/media). 
 Interviul va avea loc în data de 28.02.2022, începând cu ora 13, la sediul Sălii Polivalente (BT 
Arena)  (cu intrare de pe str. Aleea Stadionului nr. 4, acces birouri/media). Pot participa la interviu doar 
candidaţii care au fost admişi în urma selecţiei dosarelor de concurs. 
 
 Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0264.483 160. 
 
 

 
Afișat azi, 17.02.2022 


