ANSAMBLUL FOLCLORIC ”ȚARA VRANCEI”
BULEVARDUL UNIRII NR.36 FOCȘANI- JUD.VRANCEA
TEL. 0237/612525 FAX 0237/612525
www.ansamblultaravrancei.ro
e-mail :ansamblul_profesion_tara_vrancei@yahoo.com
Ansamblul folcloric ”ȚARA VRANCEI” din Focșani, județul Vrancea, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție
vacante, dupa cum urmează:
-

3 posturi dansator – treapta profesională I -bărbați
1 post
dansator – treapta profesională II- bărbat
1 post solist concertist – nai treapta profesională I
1 post solist concertist – clarinet treapta profesională I
1 post regizor culise(scenă)- treapta profesională I- bărbat
1 post muncitor mașinist , treapta profesională I bărbat

Concursul se va desfășura la sediul Ansamblului folcloric “ȚARA VRANCEI” din
Focșani, bd.Unirii nr.36 și va consta în următoarele probe :
- probă scrisă în data de 15.02.2017 ora 10,00
- probă practică în data de 15.02.2017 ora 14,00
- interviu în data de 16.02.2017 ora 10,00
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art.7 ,alin.(4) al Regulamentului cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011,cu modificările si completările
ulterioare :
-

-

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul in România;
cunoaște limba română, scris și vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
are capacitate deplină de exercițiu ;
are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate ;
îndeplinește condițiile de studii și dupa caz de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs ;
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura 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 incompatibila cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției
contractuale sunt :
Dansator treapta profesională I - băiat
-

studii medii, vârsta maximă 22 ani
înălțime peste 1,6o m
experiență în domeniu prin participare la spectacole, festivaluri, concursuri alături
de formații artistice de amatori sau profesioniste.
cunoștințe despre jocurile populare românești.
ritm și capacitate de memorare a repertoriului coregrafic, interpretare și
transmitere mesaj artistic.
aspect fizic plăcut
disponibilitate la efort prelungit

Dansator II – treapta profesională II - băiat
-

studii medii, vârsta maximă 22 ani
înălțime peste 1,60 m
experiență în domeniu prin participare la spectacole, festivaluri, concursuri alături
de formatii artistice de amatori sau profesioniste.
cunoștințe despre jocurile populare românești
ritm și capacitate de memorare a repertoriului coregrafic, interpretare și
transmitere mesaj artistic
aspect fizic plăcut
disponibilitate la efort prelungit

Solist concertist – nai -treapta profesională I
-

studii generale/ medii de specialitate
experiență în domeniu prin participare la spectacole, festivaluri,concursuri ;
cunoașterea vetrelor folclorice prin exemplificarea cu fragmente muzicale,
îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor postului, spirit de inițiativă,
comunicare, lucru în echipă, rezistență la stres, capacitate de analiză si sinteză.
repertoriu solistic propriu din folclorul românesc
citire partituri muzicale
ținută scenica corespunzatoare
disponibilitate la efort fizic prelungit

Solist concertist - clarinet- treapta profesională I
-

Studii generale/medii de specialitate
experiență prin participare la spectacole, festivaluri, concursuri de folclor
repertoriu solistic din folclorul românesc

-

-

cunoașterea vetrelor folclorice prin exemplificarea cu fragmente muzicale,
îndemânare si abilități în realizarea cerințelor postului, lucru în echipă, rezistență
la stres, spirit de inițiativă.
citire partituri muzicale
atitudine și ținută scenică corespunzătoare
disponibilitate la efort fizic prelungit

Regizor culise (scenă) treapta profesionala I, (barbat)
-

studii medii ;
cunoștințe de utilizare a dispozitivelor electrotehnice necesare realizarii unui
spectacol de calitate ;
cunoștințe de coordonare a activitaților tehnice și artistice pe întreg parcursul unui
eveniment cultural ;
cunoștințe operare PC

Muncitor-mașinist - trapta profesională I, (bărbat)
-

Studii generale/medii
Cunoștințe de manipulare și depozitare a aparaturii tehnice, necesare realizarii
unui eveniment artistic
Capacitate de supraveghere a recuzitei artistice și a spațiilor aferente sediului
instituției ;
Disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-

data limită pentru depunerea dosarelor 08.02.2017
data susținerii probei scrise 15.02.2017 ora 10,00
data susținerii probei practice 15.02.2017 ora 14,00
data susținerii interviului 16.02.2017 ora 10,00

Conform regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor
prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :
-

cererea de înscriere la concurs adresată institutiei publice organizatoare ;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii după caz.

-

-

-

Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări precum și copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia
publică.
Carnetul de muncă sau dupa caz adeverințele care atestă vechimea în muncă,în
meseria și/sau în specialitatea studiilor, în copie.
Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.
Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate.
Curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor,acesta are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
pană la data desfașurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de muncă sau, după
caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi preluate și în original în vederea verificării
conformitătii copiilor cu acestea.
Dosarele de concurs se depun la sediul Ansamblului folcloric « ȚARA VRANCEI »din
Focșani, bd.Unirii nr.36 in termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării prezentului
anunț în Monitorul Oficial al României, respectiv data de 08.02.2017
Relații suplimentare la sediul din Focșani,bd.Unirii nr.36, tel/fax-0237/612525
Data publicării
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