ACADEMIA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
CUI 4722471 Sediu str. I.C. Brătianu nr. 25,
Cod Poștal 400079, Cluj-Napoca, România Tel. 0040-264-593879; Fax: 0040-264-593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

Concurs/examen pentru ocuparea postului contractual vacant de:
SECRETAR INSTITUT, FACULATE (Relaţii internaţionale)(studii superioare), fracţiune de
normă-4 ore/zi, durată nedeterminată, în cadrul Departamentului Relaţii Externe – 10 August
2020
Rezultatele candidaţilor declaraţi admişi/respinşi la proba scrisă
Nr. Numele şi Prenumele
crt. candidatului
01

POP-PASZTI SAMUEL-COSMIN

Punctajul
obţinut la
proba scrisă
97,33 puncte

02

RUS ANCA-MIHAELA

75,00 puncte

Admis/Respins

Menţiuni

ADMIS

------------------------

ADMIS

------------------------

Cu drept de contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.
Contestaţiile la proba scrisă se vor depune la Serviciul de Pază al instituţiei şi apoi vor fi preluate şi
înregistrate de către Compartimentul Personal-Salarizare, până în data de 12 august 2020 ora 1100.
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatului la contestaţii-12 august 2020, imediat după
soluţionarea acestora.
A doua parte a concursului constă în susţinerea de către candidaţi a probei interviu, în vederea testării
abilităţilor şi cunoştinţelor impuse de funcţie, capacităţii de analiză şi sinteză şi motivaţia candidatului,
conform art. 24 alin. 2 literele a) , b) şi c) din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant.
La proba interviu vor participa candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba
scrisă. Candidaţii admişi în urma probei scrise, se vor prezenta pentru susţinerea probei interviu
a concursului, la sediul Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima” din str. I.C. Brătianu
nr. 25, corpul A, parter, sala nr. 11, în data de 13 august 2020, ora 1330 după cum urmează:
Numele şi Prenumele candidatului
POP-PASZTI SAMUEL-COSMIN
RUS ANCA-MIHAELA

Intervalul orar
Maximum 10 minute/durata probei
1330-1340
1345-1355

Afişat azi 11 august 2020, ora 1000 la sediul ANMGD şi pe pagina de internet a acesteia: www.amgd.ro,
secţiunea Documente/Posturi vacante/Posturi auxiliar didactice.

