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ANUNŢ 

CONCURS pentru OCUPAREA A DOUĂ FUNCŢII CONTRACTUALE VACANTE 

 

PALATUL COPIILOR Oradea organizează concurs pentru ocuparea a două funcții 

contractuale vacante, de executie astfel:  

1. INGRIJITOR CURATENIE - PERIOADA NEDETERMINATA  0,5 NORMĂ, 

STRUCTURA CLUBUL COPIILOR ALESD  

2.  ADMINISTRATOR PATRIMONIU- PERIOADA NEDETERMINATA 0,5 NORMĂ, 
STRUCTURA CLUBUL COPIILOR ALEȘD 

  

 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să 

îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției 

contractuale ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE: 

 

o nivelul studiilor: medii 

o abilităţi de relaţionare cu întregul personal al unităţii de învăţământ 

o abilităţi de muncă în echipă 

o vechime în muncă: minim 3 ani 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției 

contractuale ADMINISTRATOR PATRIMONIU 

o nivelul studiilor: medii 

o abilităţi de relaţionare cu întregul personal al unităţii de învăţământ 

o abilităţi de muncă în echipă 

o vechime în muncă: minim 3 ani într-o funcție similară 

o abilități de operare pe calculator, cunoașterea programelor de operare Microsoft Office  

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

o 18 ianuarie 2021 – 29 ianuarie 2021, perioada pentru depunerea dosarelor; 

o 15 februarie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 

o 15 februarie 2021, ora 13.00 – proba interviu. 

Dosarul va cuprinde documentele prevazute la art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin 

Hotărârea Guvernuluinr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.   

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa 
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dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei 

probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, 

adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copilor cu acestea. 

 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Palatului Copiilor , cu sediul în Oradea, Str. 

Muzeului nr. 2, judeţul Bihor, telefon 0259411548. e-mail: pcoradea@gmail.com. 

 

DIRECTOR. 

prof. Balaj Lucia Elena 
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