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ANUNŢ
PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE CONCURS PENTRU POSTURILE VACANTE DE
SECRETAR ŞI REDACTOR ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE RELAŢII EXTERNE

Având în vedere prevederile art. 6 din Legea 103 care modifică art 27 din Legea nr.
55/2020:
” 6. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 15, cu următorul cuprins:Articolul
15La articolul 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396
din 15 mai 2020, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pe durata stării de
alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea
posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2),
precum și la art. 11 și 12, precum și a posturilor de predare vacante din unitățile de învățământ
preuniversitar și a posturilor și funcțiilor vacante din instituțiile de învățământ superior,
institutele de cercetare, Academia Română și academiile de ramură ” conducerea ANMGD aprobă
reluarea procedurii de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de redactor (relaţii
internaţionale)(studii superioare) şi secretar institut, facultate (relaţii internaţionale)(studii
superioare) şi organizarea concursului pentru ocuparea celor două posturi vacante.
Conform art. 39 alin. 1 din Regulamentul-Cadru din 2011, candidaturile înregistrate până la data
de 18.05.2020 (data suspendării organizării concursului pentru ocuparea celor două posturi
vacante), se consideră valide, dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă
în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.
Concursul pentru ocuparea celor două posturi vacante, durată nedeterminată, fracţiune de normă se
va desfăşura la sediul Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima”, str. I.C. Brătianu nr. 25,
Corp A, parter, sala nr. 11 în data de 10 august 2020, ora 1000 – proba scrisă şi în data de 13
august 2020, ora 1000 – proba interviu. Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 18
august 2020.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
pentru ocuparea posturilor contractual vacante de :
Secretar institut, facultate (relaţii internaţionale)(studii superioare) şi Redactor (relaţii
internaţionale)(studii superioare), durată nedeterminată, fracţiune de normă (4 ore/zi), în cadrul
Departamentului Relaţii Externe
Nr.
crt.
01

Data

Explicaţia

21.07.2020

02

21.07.2020

Aprobare reluare organizare concurs
Afișare anunţ pe site și la sediul
ANMGD

21.07.2020
Până la ora
1600

Conducerea ANMGD
Compartimentul
Personal-Salarizare

03

24.07.2020

Confirmarea participării la
concurs a candidaţilor înscrişi

Până la ora
1600

Compartimentul
Personal-Salarizare

04

10.08.2020

Proba scrisă

ora 1000

05

11.08.2020

Notarea și afișarea rezultatelor la
proba scrisă

12.08.2020

Depunerea contestațiilor la proba
scrisă

Până la
ora 1100
Până la
ora 1100

06

Termen

Soluționarea contestațiilor și afișarea
rezultatelor la proba scrisă

Imediat după
soluţionarea
contestaţiilor

07

12.08.2020

08

13.08.2020

Interviul

ora 1000

09

14.08.2020

Notarea și afișarea rezultatelor la
interviu

Până la
ora 1400

17.08.2020

Depunerea contestațiilor la interviu

Până la
ora 1100

17.08.2020

Soluționarea contestațiilor la interviu

18.08.2020

Afișarea rezultatului final

Cel târziu în
03.09.2020

Prezentarea la post – maximum 15
zile calendaristice de la data afişării
rezultatului concursului

Imediat după
soluţionarea
contestaţiilor
Până la
ora 1600
ora 0800

10
11
12
13

Responsabil

Sediul ANMGD,
Corpul A, Parter, Sala
nr. 11
Comisia de Concurs
Înregistrare și depunere
la Compartimentul
Personal-Salarizare
Comisia de Soluționare
a Contestațiilor

Sediul ANMGD,
Corpul A, Parter, Sala
nr. 11
Comisia de Concurs
Înregistrare și depunere
la Compartimentul
Personal-Salarizare
Comisia de Soluționare
a Contestațiilor
Comisia de Concurs
Candidatul declarat
admis

Data afișării anunţului şi a calendarului desfăşurării concursului la sediul şi pe pagina de internet a ANMGD
la secţiunea https://www.amgd.ro/Posturi-vacante/ Posturi auxiliar didactice : 20 iulie 2020, ora 1500

Întocmit,
Compartimentul Personal-Salarizare
Administrator financiar Rodica Dîrjan

