
Nr. 1968/24.11.2021

ANUNT
Ansamblul Artistic Profesionist

Baladele Deltei

organizează în perioada 20-23.12.2021
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul

AnsambluluiArtistic Profesionist „Baladele Deltei”:
(afisat astazi 24.11.2021 ora 14)

INSTRUMENTISTI:
— 1 POST CLARINET— GRAD PROFESIONALDEBUTANT— NIVEL SUDII S
- 1 POST VIOARA - GRAD PROFESIONALDEBUTANT— NIVELSUDII S

MUNCITOR -ELECTRICIAN
- 1 POST, TREAPTA L - NIVELSTUDIIM/G

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări,precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau 0 declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) 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;
g) curriculum vitae.

Copiile actelor sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, la secretarul comisiei
de concurs, în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.

Dosarele de înscriere se depun la sediul AnsambluluiArtistic Profesionist “Baladele Deltei
“- Birou ResurseUmane, etaj 1, stradaMircea Vodă, nr.67 A, până la data de 13.12.2021, ora 16.Persoană de contact: GabrielaBibica, telefon 0240 / 520114.Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

CONDI ! ll GENERALE DE PARTICIPARE LA CONQQBS:
— are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;



— cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţeimedicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu], care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cuexercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDI | II SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

- pentru posturile de instrumentist — studii superioare
- acte doveditoare din care să reiasă că a activat într—un ansamblu folcloric;
— cunoştinţe si experienţă necesare exercitării funcţiei.
- pentru postul de electrician — studii medii sau generale
- vechime in activitate minimum 4 ani
— Certificatde calificare in meseria de electrician sau alte cursuri de specialitate
- cunostinte de utilizare a calculatorului ( programe media nivel mediu)

Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul AnsambuluiArtistic Profesionist Baladele Deltei,
din stradaMircea Vodă, nr.67A, după cum urmează :

— 20.12.2021, ora 10 — proba practică
- 23.12.2021, ora 10 - interviul.

TEMATICA PENTRU POSTURILE DE INSTRUMENTIST
1.Cunoştinţe interpretative la instrument

2.Minirecital
3.1nterpretarea unor melodii pe diferite ritmuri
4.Testarea memoriei muzicale
5.Descifrareaunei partituri la prima vedere

TEMATICA PENTRU POSTUL DE ELECTRICIAN
- proba practica

Calendarul de desfăşurare a concursului:
— dosarele de înscriere se primesc în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv
până la data de 13.12.2021,ora 1699.
- selecţia dosarelor se face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a dosarelor.
— rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirareatermenului de selecţie a dosarelor.
- notarea probei practice şi a interviului se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la finalizarea
fiecărei probe.
- comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare
de la data finalizării probei.



— contestatiile se depun în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor fiecărei probe,sub sancţiunea decăderii din acest drept.
— comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face imediat după soluţionarea acestora.- rezultatele fiecărei probe a concursului precum şi rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei şi pepagina de internetwww.baladeledeltei.ro sectiunea „Zi de zi", rubrica „Anunţuri" în termen de maximum1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea eventualelor contestaţii.

Manager,
Prof. ŞTEFAN COMAN
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