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Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de 
 Agent pază (studii generale/medii), durată nedeterminată, normă întreagă, în cadrul  

Serviciului Tehnic-Administrativ, Compartimentul Administrativ  

 selecție organizată în data de 07.04.2020 
 

Comisia de concurs a constatat că până la data limită de depunere a dosarelor de concurs-07.04.2020, 
ora 1400, au fost depuse un număr de 4 (patru) dosare.  
În urma examinării dosarelor sub aspectul îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la 
concurs, comisia a acordat calificativul ”ADMIS”, după cum urmează:  
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele candidatului  Observaţii  Calificativul  

01 HOŢ ADRIAN-GABRIEL Dosar înscriere concurs ”Admis” 

02 MAGHEAR CĂLIN-CONSTANTIN Dosar înscriere concurs ”Admis” 

03 SAVAN SIMION MARIN  Dosar înscriere concurs ”Admis” 

04 TRIF IERONIM-CORNELIU  Dosar înscriere concurs ”Admis” 

 

Depunerea contestaţiilor- 08.04.2020 până la ora 16°° (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului selecţiei dosarelor).Contestaţiile se depun şi se înregistrează la Compartimentul 
Personal-Salarizare, situat în corpul B, etajul 1.  
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatului la contestaţii-09.04.2020, imediat după soluţionarea 
contestaţiilor de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
 
Candidaţii admişi la selecția dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere  că 
nu au antecedente penale, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
Candidaţii admişi în urma selecţiei dosarelor, se vor prezenta pentru susţinerea probei scrise a 
concursului, la sediul Academiei Naţionale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, str. I.C. 
Brătianu nr. 25, parter, sala nr. 11, având asupra lor actul de identitate, în data de 10 aprilie 2020, 
începând cu ora 9:30.  Proba scrisă a concursului va începe la ora 10:00. 
 
Afişat azi 07.04.2020 ora  1700  la sediul ANMGD şi pe pagina de internet a acesteia: www.amgd.ro la 
secţiunea Documente/Posturi vacante/Posturi auxiliar didactice.  

 

 


