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ANUNŢ

Academia de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă scoaterea la concurs
a postului contractual temporar vacant de Îngrijitoare (studii medii sau generale) – cod COR
911201, în cadrul Serviciului Tehnic-Administrativ, Compartiment Administrativ, Extensia
Piatra Neamţ.
Durata muncii : Perioadă determinată – până în data de 06.09.2020 data revenirii titularului
postului, normă întreagă, durata timpului de muncă fiind de 8 ore/zi.
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
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intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice, de participare la concurs sunt :
 absolvirea studiilor generale sau a studiilor medii
 punctualitate, seriozitate
 vechime în muncă: nu solicităm
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 AMGD.
 Copia actului de identitate (și originalul pentru certificare)
 Copia actului de studii, care va fi certificată ”conform cu originalul” de către Biroul juridic
prin prezentarea originalului la data depunerii dosarului.
 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, semnat pe fiecare pagină.
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 Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (de exemplu, o recomandare de
la ultimul loc de muncă)
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Extensiei Piatra Neamţ al Academiei de Muzică
˶Gheorghe Dima˝, situat în Mun. Piatra Neamţ, Str. Ştefan cel Mare nr. 67, între orele 900- 1500, de
luni până vineri, până în data de 07.02.2019.
Tipul probelor de concurs :
•

Probă scrisă

•

Interviu

Bibliografia de examen propusă :
1. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 (actualizată)
2. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.53/2003(actualizată) - Codul Muncii, republicată, Titlul II, Cap. II – Executarea
contractului individual de muncă
4. Legea nr.53/2003(actualizată) - Codul Muncii, republicată, Titlul XI, Cap. II – Răspunderea
disciplinară
5. Regulamentul Intern al Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca – Cap. V.
Reguli concrete privind disciplina muncii şi Capitolul VII- Răspunderea disciplinară
https://www.amgd.ro/upload/documente/Documente/Regulamente/19%20Regulament%20i
ntern%20AMGD.pdf
Tematica de examen propusă :
1.
2.
3.
4.

Drepturile și obligațiile salariaţilor
Reguli privind disciplina muncii
Răspunderea disciplinară
Protecţia, igiena şi securitatea în muncă
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Concursul pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de Îngrijitoare (studii generale sau
studii medii), durată determinată, normă întreagă, se va desfăşura la sediul Extensiei Piatra Neamţ
al Academiei de Muzică ’’Gheorghe Dima’’, str. Ştefan cel Mare nr. 67, Loc. Piatra Neamţ, Sala de
Consiliu ˶Vasile Spătărelu˝, în data de 14.02.2019, ora 10.
Data afișării pe site şi la avizierul AMGD : 30.01.2019
RECTOR
Prof.univ.dr.Vasile Jucan

Întocmit,

Vizat,

Ec. Rodica Dîrjan

Oficiul Juridic,Avocat Gabriela Culda
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