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ANUNŢ CONCURS
Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, organizează concurs, pentru
ocuparea următorului post contractual vacant, conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, modificată
şi completată de H.G. nr. 1027/2014:
Denumirea postului: Redactor (relaţii internaţionale)(studii superioare) – cod COR 264211
Număr posturi scoase la concurs: un post
Durata contractului : nedeterminată
Locul de muncă : Departamentul Relaţii Externe
Durata muncii: o fracţiune de normă de 4 ore/zi, 20 ore/săptămână
Pentru a participa la concurs/examen candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
Condițiile generale, de participare la concurs, sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. nr.
286/2011:
 Au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 Cunosc limba română, scris şi vorbit;
 Au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 Au capacitate deplină de exerciţiu;
 Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 Îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
 Nu a fost condamnat/condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice, de participare la concurs sunt :
 nivelul studiilor: absolvirea cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de
biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul
şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei
 cunoştinţe avansate de limba engleză (certificat lingvistic-nivel minimum B2)
 vechime în muncă: nu se solicită

Pagina 1 din 3

Pentru înscrierea la concurs/examen candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care trebuie să
conţină următoarele documente:
 Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului ANMGD
 Copia actului de identitate (și originalul pentru certificare)
 Copia actului de studii, care va fi certificată ”conform cu originalul” de către
Compartimentul Personal-Salarizare prin prezentarea originalului la data depunerii dosarului
şi apoi va fi verificată de către Oficiul juridic.
 Carnetul de muncă în copie, (și originalul pentru certificare ”conform cu originalul”) și/sau
adeverință/adeverințe de la locul/locurile de muncă anterioare, care să ateste vechimea în
muncă și/sau în specialitatea studiilor
 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care săl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 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.
 Curriculum vitae, conform modelului comun european, stabilit prin H.G.
nr.1021/25.06.2004, semnat de candidat pe fiecare pagină.
 Opţional -alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (de exemplu - diplome
sau certificate care atestă anumite competenţe, scrisoare de recomandare, etc.)
Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:
 selecţia dosarelor de înscriere
 proba scrisă
 proba interviului
Se pot prezenta la următoarea etapă, numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Sunt
declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de
puncte.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile
lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 24 martie 2020, la sediul instituţiei,
Compartimentul Personal-Salarizare, situat în corpul B, etajul 1, zilnic între orele 900- 1500.
Tipul probelor de concurs :
 Probă scrisă - din bibliografia şi tematica menţionată
 Proba interviu (Criteriile de evaluare ale interviului sunt: abilităţi şi cunoştinţe impuse de
funcţie, capacitatea de analiză şi sinteză, motivaţia candidatului şi capacităţile de
comunicare)
Bibliografia de examen propusă:
 Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din
România, începând cu anul universitar 2017-2018
 Regulament AMGD privind admiterea și școlarizarea românilor de pretutindeni
 Ordinul privind Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate.
 Legea Educației Naționale nr.1/2011
 Studiul pilot de monitorizare al absolvenților pe piața muncii
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Tematica de examen propusă:
Tematica propusă pentru proba scrisă :
1. Criterii și proceduri privind admiterea și înmatricularea studenților străini și studenților
români de pretutindeni
2. Centrele de consiliere în carieră: obiective și strategii de dezvoltare pe termen lung
3. Recunoașterea perioadelor de studii petrecute în străinătate
4. Burse de școlarizare pentru studenții străini oferite de statul român
5. Redactarea documentelor oficiale în limba engleză
Tematica propusă pentru interviu : (criteriile de evaluare ale interviului sunt: abilităţi şi cunoştinţe
impuse de funcţie, capacitatea de analiză şi sinteză, motivaţia candidatului)
Concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de Redactor (relaţii internaţionale)(studii
superioare), durată nedeterminată, fracţiune de normă (4 ore/zi), se va desfăşura la sediul
Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima”, str. I.C. Brătianu nr. 25, Corp A, Etajul 1, sala
nr. 20-Sala profesorală în data de 31 martie 2020, ora 1000 – proba scrisă şi în data de 03 aprilie
2020, ora 1000 – proba interviu.
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial, pe portalul Posturi.Gov, pe portalul România Liberă
şi data afișării anunţului la sediul şi pe pagina de internet a ANMGD : 09 martie 2020.
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