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Nr. 385/11.03.2022 

 

      

ANUNȚ 

 

 

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

nr.98, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 

- un post contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată, de SOLIST BALET, treapta 

profesională- debutant, la Secția balet 

- un post contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de INSTRUMENTIST, treapta 

profesională- debutant, la Secția orchestră. 

 Concursul se va desfășura la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” din Târgu Jiu și 

va consta în următoarele probe: 

 Pentru postul de SOLIST BALET, treapta profesională- debutant: 

- proba scrisă în data de 8 aprilie 2022, ora 10
00

; 

- proba interviu în data de 13 aprilie 2022, ora 10
00

. 

 Pentru postul de INSTRUMENTIST(vioară), treapta profesională- debutant: 

- proba scrisă în data de 8 aprilie 2022, ora 13
00

; 

proba interviu în data de 13 aprilie 2022, ora 13
00

. 

 Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 I. Condiții 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 funcțiilor 

contractuale: 

 a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 

Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

 b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 d) are capacitate deplină de exercițiu; 

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 

medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

 f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 

postului scos la concurs; 

 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 

contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 

fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, 

cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 II. Condiții specifice : 

Pentru posturile de SOLIST BALET, treapta profesională - debutant: 

- băiat, aspect plăcut și ținută scenică adecvată 

- studii medii – absolvent cu diplomă de bacalaureat 

- studii de specialitate în domeniu sau absolvent al Școlii populare de Artă 

- nu se cere vechime în muncă  

 -   colaborare în plan coregrafic cu un ansamblu profesionist 

Pentru postul de INSTRUMENTIST(vioară), treapta profesională- debutant: 

- să fie absolvent de studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;  

- nu se cere vechime in specialitatea postului, experienta interpretativă fiind suficienta. 

- colaborare cu un ansamblu profesionist   

 Dosarele de concurs se depun la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Tg-Jiu, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, 

Partea III-a, respectiv până pe 31.03.2022, ora 14
00

. 
 

     ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST „DOINA GORJULUI” 
STR. 11 Iunie 1848,  NR.98, TÂRGU JIU, TEL./FAX  +40253216179 

www.doinagorjului.ro 

e-mail: doinagorjului@yahoo.com 

http://www.doinagorjului.ro/
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 BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ: 

Pentru posturile de SOLIST BALET: 
- Regulamentul de organizare și funcționarea al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.156/28.10.2021; 

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

- „Despre notarea dansului popular românesc”, Partea I – Vera Proca, Revista de folclor, 1956-1957; 

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

      Gorjului”  Târgu Jiu. 

 

Pentru postul de INSTRUMENTIST: 

- Regulamentul de organizare și funcționarea al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 156/28.10.2021; 

- Teoria muzicii – Victor Giuleanu; 

- Vioara – pe www.scribd.com, document postat de Ana Maria Cucu 

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

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

Gorjului”  Târgu Jiu. 

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 

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 nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile 

documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele(conform modelului anexat) care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

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

care candidează; 

 6. 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; 

7. Curriculum vitae; 

 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. 

 Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă 

vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

  

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

instituției, telefon 0764525368. 

 

 

 Data publicării în MO: 17.03.2022     Data afișării: 17.03.2022, ora 13
00
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