ACADEMIA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
CUI 4722471 Sediul 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 pentru ocuparea postului contractual vacant de:
Electrician de întreţinere şi reparaţii (studii medii) durată nedeterminată, normă
întreagă în cadrul Serviciului Tehnic-Administrativ, Compartiment Administrativ
Rezultatele candidaţilor declaraţi admişi/respinşi la proba scrisă a
concursului organizat în data de 31 Ianuarie 2022 ora 1000
Nr. Numele şi Prenumele
crt. candidatului
01

Punctajul
obţinut la
proba scrisă

Admis/Respins

63

Admis

BĂLC GHERASIM

Menţiuni

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatului la proba scrisă. Contestaţiile se vor depune şi înregistra la Compartimentul PersonalSalarizare-02 februarie 2022 până la ora 1100. Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatului
contestaţiilor-02 februarie 2022, 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 prevederilor 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, care va avea loc în data de 03 februarie 2022, corpul B, etajul 1, sala nr. 69, începând
cu ora 1000, vor participa candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă.
Proba interviului se va desfăşura începând cu ora 1000, după cum urmează:
Nr. Numele şi Prenumele candidatului
crt.
01

BĂLC GHERASIM

Intervalul orar
10 minute/candidat

Tipul probei

10:00-10:10

Interviul

Rezultatul probei scrise va fi afişat în data de 01 februarie 2022, până la ora 1600 la sediul ANMGD
şi pe pagina de internet a acesteia: www.anmgd.ro, secţiunea Documente/Posturi vacante/Posturi
auxiliar didactice. https://www.anmgd.ro/Posturi-vacante/Posturi auxiliar didactice.
Comisia de concurs:
1. Preşedinte : Director General Administrativ, Ing. Bîţu Răzvan
2. Membrii: Șef Serviciu Tehnic-Administrativ, Ing. Oroian Ionel Marian
Șef Birou Administrativ, Administrator financiar Roman-Marc Augustin-Gavril
Secretar comisie: Administrator financiar Velesesan Alina Loredana

