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Nr. inreg. USR 209/30.01.2020 

PROCEDURA ȘI 
CONDIȚII DE PARTICIPARE  

CONCURS – administrator cladire  
 

In conformitate cu  hotărârea  Adunării Generale a USR din data de  11 mai 2019 (conform 

organigramei aprobate), USR  organizează concurs pentru ocuparea funcției  de execuție vacante de 

administrator cladire ,  pe perioadă determinată în cadrul Departamentului  Administrativ,  
 

1 post administrator cladire  (1/2 normă întreagă ) 4 ore /zi 20 ore/săptămână in loc. Moldova Veche, jud. Caras-

Severin; 

                    

 

I.Organizarea concursului: 
  

 

1. Inscrierea la concurs se va face până la data de 05/02/2020; 

2. Proba orală (interviul) va avea loc în data de 06.02.2020, ora 12:00; 

3. Afișarea rezultatelor  concursului :07.02.2020; 

  

I.Condiții generale de înscriere și participare la concurs pentru ocuparea funcției de execuție administrator 
clădire: 
- cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Unuinii Europene sau a altor state aparținînd Spațiului Economic 

European și domiciliul în România;  

- cunoașterea limbii române, scris, vorbit, citit; 

- cunoasterea limbii sârbe, scris, vorbit, citit; 

- vârsta minimă reglementată de prevederile legale ( minim 18 ani împliniți);  

- capacitate deplină de exercițiu;  

- stare de sănătate corespunzătoare pentru postul care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de 

medicul de familie;  

- îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la 

concurs;   

 

 

II. Conditii de participare: 
  

Condițiile de participare la concurs pentru functia  de execuție administrator clădire: 

 - studii medii; 

 - cunoștințe operare PC: windows (nivel mediu), tehnologii internet (nivel mediu);   

 - cunoașterea limbii sârbe, scris, vorbit, citit; 

 - abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de comunicare și planificare, asumarea responsabilităților, 

capacitate de lucru în echipă, flexibilitate,capacitate de organizare a muncii, capacitate organizatorică, spirit 
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responsabil,  corectitudine, implicare în muncă, rezistență la stres, deschidere pentru dialog și cooperare,  

abilități de relaționare-comunicare cu întregul personal al  unitatii , disponibilitate de program flexibil;  

 
 

IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere: 
 

a) Cerere de înscriere  olografă; 

b) Copia actului de identitate; 

c) copie xerox a actelor de stare civila( certificat de naștere, certificat de casatorie);  

c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

d) Cazierul judiciar;( dupa   concurs in cazul in care va fi angajat) 

g) Curriculum vitae . 

 

 

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul USR 

 Str  Mangalia nr 29 pina in data de 05/02/2020 
 

Relații suplimentare se vor obține la 
 numărul de telefon  0256 491754    

 
 

Eventualele contestaţii împotriva rezultatului concursului se depun şi se înregistrează la secretara USR  în termen de 24 

ore de la data afişării rezultatelor concursului. 

Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de 24 de ore de la înregistrare. 

Rezultatele finale vor fi afişate în termen de 24 de ore de la soluţionarea contestaţiilor. 

 

 

 

Timisoara,  

30.01.2020 

 


