
 

 
Nr. 1348/02.12.2021    

 

ANUNȚ 
 

 Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, cu sediul în str. 11 iunie 1848, nr.98, Târgu Jiu, 

organizează concurs de ocupare a unui post vacant de execuție, pe perioadă nedeterminată de solist vocal, grad 

profesional-debutant, la Secția soliști vocali din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”. 

 Concursul se va desfășura la sediul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din str. 11 iunie 1848, 

nr.98, Târgu Jiu, județul Gorj și va consta în următoarele probe: 
-  proba scrisă în data de 5 ianuarie 2022, ora 11

00
; 

-  proba interviu în data de 10 ianuarie 2022, ora 11
00

. 

 Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 I. Condiţii generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale: 

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 eliberată 

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 corupţie sau a unei 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

 II. Condiții specifice : 

Pentru postul de solist vocal, grad profesional debutant: 

- interpret din Gorj(femeie) – repertoriu specific zonei de Gorj 
- să fie absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în domeniu muzical 

- colaborare cu un ansamblu profesionist 

- premii și trofee obținute la festivaluri-concurs de folclor constituie un avantaj 
- nu se cere vechime in specialitatea postului, experienta scenica fiind suficienta. 

 Dosarul de participare la concurs va cuprinde: 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

3. Copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia 

publică; 

4. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează; 

 5. 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; 
 6. Curriculum vitae; 

7. Dosar cu șină. 

Actele de la punctele 2-3 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

 În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este 

declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
 Dosarele de participare la concurs se depun la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu 

Jiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, Partea III-a, 
respectiv până pe data de 22.12.2021, ora 13

00
. 

 Relații suplimentare se pot obține de la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, la 

secretariatul instituției, telefon 0253/216179 sau 0764525368. 
  Data publicării în MO: 08.12.2021 
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Etapele desfășurării concursului sunt următoarele: 
- afișare anunț: 08.12.2021 

- data limită până la care se vor depune dosarele: 22.12.2021, ora 13
00

 

- selecția dosarelor de înscriere se va face în data de 22.12.2021  

- afișarea rezultatelor selectării dosarelor: 22.12.2021 
- depunere contestații în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului 

- răspuns la contestații – 24.12.2021 

Proba scrisă - 05.01.2022, ora 11
00

 
- comunicarea rezultatelor la proba scrisă - 05.01.2022, la avizier și pe site-ul instituției 

- depunere contestații în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului 

- răspuns la contestații - 07.01.2022 

Interviu - 10.01.2022, ora 11
00

 
- comunicarea rezultatelor la interviu - 10.01.2022, la avizier și pe site-ul instituției 

- depunere contestații în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului 

- răspuns la contestații- 12.01.2022 
Afișare rezultate finale- 12.01.2022. 

 Toate probele se vor desfășura la sediul la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, 

din str. 11 Iunie 1848, nr.98, Târgu Jiu, Gorj. 
 Se vor prezenta la următoarea etapă numai candidatii declarați admiși la etapa precedentă. Sunt declarați admiși 

la proba scrisă candidații care au obținut minim 50 de puncte. 
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 Regulamentul de organizare si functionare al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu, aprobat 

prin Hotararea Consiliului Judetean Gorj nr. 156/28.10.2021; 

 Legea 53/2003 - Codul muncii - republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Arta cântului vocal – Emil Pinghiriac, Editura Fundatiei "Romania de Maine", 1999 

 OG nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare; 

 Codul etic și de integritate al personalului contractual din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina  Gorjului”   

Târgu Jiu. 

 

 Relații suplimentare se pot obține de la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, la 
secretariatul instituției, telefon 0253/216179 sau 0764525368. 
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