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   Nr. 1731/06.09.2019 

 

 

ANUNŢ 

 

 
 

 ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST „CONSTANTIN ARVINTE” AL CONSILIULUI  

JUDEȚEAN IAȘI  cu sediul în localitatea Iași, Șoseaua Bucium, nr. 80, judeţul Iași organizează concurs pentru 

ocuparea  funcţiei contractuale vacante de execuție din cadrul Compartimentului Artistic, Sectia Muzica, pe durata 
nedeterminata, conform H.G. nr. 286/23.03.2011: 

 

A. Postul vacant:  
 

            Dirijor, S, grad profesional IA,  cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, un post. 

 

            B. Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs 
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Ansamblului Artistic Profesionist « Constantin Arvinte » al 

Consiliului Judetean Iasi; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul 

anunț; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie;  

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 

funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru exercitarea funcției, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate; 

g) curriculum vitae; 
              Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea. 

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul institutiei, din Municipiul Iași, Șoseaua 
Bucium, Nr. 80, Corp A, et. 1,  până vineri 20.09.2019 ora 14.00  

 

C. Condiții generale și specifice 
            C.1. Condiții generale : poate ocupa un post  vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 

scos la concurs; 
g) nu a fost 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 
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corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

           C.2.  Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească  candidatii :  

 

         a)    Să aibă studii superioare muzicale absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta; 

         b)   Vechime – minimum 6 ani si 6 luni in domeniul specific postului; 

c) Cunostinte temeinice de folclor si arta dirijarii 

d) Experienta relevanta intr-un ansamblu folcloric 

e) Cunoasterea unui instrument specific orchestrei folclorice 

 

D. Probele stabilite pentru concurs: 

 
a) Selecția dosarelor -  în data de 23.09.2019 

 b) Proba practica - în data de 30.09.2019 

 c) Proba interviu - în data de 03.10.2019   

      E.Elemente de conținut ale probelor de concurs 

 
E.1) În conformitate cu prevederile Art. 23 – (1) din H.G. 286/2011, proba practică se va desfăşura pe baza 

unui plan care va fi stabilit de comisia de concurs și care va include următoarele criterii de evaluare: 

(a) capacitatea de adaptare; (b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;  (c) îndemânare şi abilitate în 

realizarea cerinţelor practice; (d) capacitatea de comunicare; (e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru 
desfăşurarea probei practice. 

 

E.1.1) Elemente de conținut ale probei practice pentru postul de Dirijor, S, grad profesional IA: 

 

 Aspecte organizatorice ale unei orchestre populare 

 Citire de partituri la prima vedere  

 Dicteu muzical 

 Elemente de orchestratie a unei lucrari folclorice 

 Interpretarea la un instrument a unei piese folclorice la alegere 

               

 
        E.2) În conformitate cu prevederile Art. 24 – (1) din H.G. 286/2011 proba interviu se va desfășura pe baza unui 

plan de interviu care va fi întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe și care va include 

următoarele criterii de evaluare: 

 (a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; (b) capacitatea de analiză şi sinteză; (c) motivaţia candidatului; (d) 
comportamentul în situaţiile de criză; (e) iniţiativă şi creativitate. 
      

Toate probele concursului se vor desfășura la sediul Ansamblului Artistic Profesionist « Constantin 

Arvinte » al Consiliului Județean Iași situat în Municipiul Iași, Șoseaua Bucium Nr. 80, Corp A, Județul Iași 
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Calendarul concursului:  

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs 20.09.2019 ora 14.00 

Data selecției de dosare 23.09.2019, ora 16.00 

Data afișării rezultatului selecției de dosare 23.09.2019, ora 16.00 

Data - limită  pentru depunerea de contestații privind rezultatul selecției 

de dosare 
25.09.2019, ora 16.00 

Data afișării rezultatului contestațiilor privind selecția de dosare 26.09.2019, ora 16.00 

Data probei practice 30.09.2019, ora 12.00 

Data afișării rezultatului probei practice 30.09.2019, ora 16.00 

Data - limită  pentru depunerea contestațiilor privind rezultatul probei 

practice 
01.10.2019, ora 16.00 

Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba practica 02.10.2019. ora 16.00 

Data interviului 03.10.2019, ora 10.00 

Data afișării rezultatului  interviului 03.10.2019, ora 16.00 

Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul interviului 04.10.2019, ora 14.00 

Data afișării rezultatului contestațiilor privind interviul 07.10.2019, ora 16.00 

Data afișării rezultatelor finale ale concursului 07.10.2019, ora 16.00 

 

           Manager, 

         Petre Susu 
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