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 pentru ocuparea postului contractual vacant de:
Îngrijitoare (studii generale sau studii medii) durată nedeterminată, normă întreagă în
cadrul Compartimentului Administrativ
Rezultatele candidaţilor declaraţi admişi/respinşi la proba scrisă
a concursului organizat în data de 29 Iulie 2021 ora 1000
Nr.
crt.

Numele şi Prenumele candidatului

Punctajul
obţinut la
proba
scrisă

Admis/Respins

Absent

Respins

01.

CSEREI GLICHERIA-CARMEN

02.

NICOLA VIOLETA

03.

RUS LENUŢA

0 puncte

04.

STOIAN RODICA

Absent

05.

VIŞAN GABRIELA-MARIANA

57,33 puncte

71,66 puncte

Menţiuni

Admis
Respins
Respins
Admis

A treia etapă a concursului constă în susţinerea de către candidaţi a probei interviu în cadrul căreia
se testează abilităţile şi cunoştinţele impuse de funcţie, capacitatea de analiză şi sinteză şi motivaţia
candidaţilor.
Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi 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 03 august 2021.
Proba interviu se va desfăşura începând cu ora 1000, după cum urmează:
Nr.
crt.

Numele şi Prenumele candidatului

01.
02.

Intervalul orar
30 minute/candidat

Tipul probei

NICOLA VIOLETA

1000-1030

Proba interviu

VIŞAN GABRIELA-MARIANA

1030-1100

Proba interviu
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Rezultatele probei interviu vor fi afişate la sediul şi pe pagina de internet a ANMGD în data de 03
august 2021, până la ora 1600. Contestaţiile la proba interviu se vor depune la Compartimentul
Personal-Salarizare, până în data de 04 august 2021 ora 1100..
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatului la contestaţii-04 august 2021-imediat după
soluţionarea acestora.
Afişat azi 30 iulie 2021, ora 1100 la sediul ANMGD şi pe pagina de internet a acesteia:
www.anmgd.ro, secţiunea Documente/Posturi vacante/Posturi auxiliar didactice.
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