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ANUNŢ

Ansamblul  Folcloric  "Maria  Tănase"  organizează  concurs  pentru  ocuparea  urmatoarelor
posturi contractuale vacante, perioada nedeterminata:

- solist vocal- 1 post, studii superioare, grad profesional I, in cadrul sectiei Muzicale;
- dansator - 2 posturi, studii medii, treapta profesionala I, in cadrul sectiei Dans
în datele de 31 mai 2018 orele 12.00 - proba practica

              06 iunie 2018 orele 12.00- interviu, la sediul institutiei.
Dosarul va cuprinde:
1- cerere de înscriere la concurs adresata managerului institutiei
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, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5  - declaraţie pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care il fac incompatibil cu

functia  pentru  care  candideaza,  urmând  ca  până  în  ziua  concursului 31.05.2018 să  se  depună
cazierul judiciar,

6- adeverinţă medicală care atestă 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;
8- dosar cu şină
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele de la punctele 2-4 vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii

copiilor cu acestea. 
Dosarele  de  inscriere  la  concurs se  vor depune  la  compartimentul  resurse  umane  al

Ansamblului  Folcloric  "Maria  Tanase",  str.  Crisului  nr.9,  Craiova,  până  cel  tarziu  miercuri,
22.05.2018 ora 12.00.

Conditii generale pentru ocuparea posturilor:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în Craiova;
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 de  vechime  precum  si  conditiile  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.

Cerinte specifice pentru postul de solist vocal
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniu muzical
- experienta profesionala in cadrul unui Ansamblu Folcloric Profesionist minim 10 ani;
- diplome, premii obtinute la diverse festivaluri;
- sa justifice activitatea artistica printr-o arhiva discografica.
Cerinte specifice pentru posturile de dansator:
- un post baiat si un post fata
- experienta profesionala in cadrul unui Ansamblu Folcloric Profesionist minim 6 ani,
- studii de specialitate in domeniu (absolventi ai Scolii Populare de Arta), 
- tinuta scenica adecvata, 
- aspect placut, 
- disponibilitate la efort fizic sustinut.
Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

Etapa I (eliminatorie) - selectia dosarelor - 23.05.2018 ora 12.00. 
Proba practica considerata I proba - 31.05.2017 ora 12.00 
Interviu - a doua proba - 06.06.2018.
Toate probele se vor desfasura la sediul Ansamblului Folcloric "Maria Tanase", din str. Crisului

nr.9, Craiova.
Se vor prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Sunt

declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minim 50 de puncte.
Tematica pentru postul de solist vocal:
- interpretarea unei doine sau balade, o piesă din alta zona folclorică decat Oltenia, o piesă cu

acompaniament;
- citire la prima vedere a unei lucrari muzicale dupa partitura.
- cunoasterea zonelor etnofolclorice
- documentare pe istoricul institutiei.

Tematica pentru postul de dansator:
-  cunoasterea  zonelor  muzical-folclorice  si  a  dansurilor  populare  din  Romania  de  catre

concurent 
- cunoasterea tipurilor de scriere a dansului popular romanesc
- cunoasterea elementelor de miscare clasica si caracter a dansului popular romanesc
- cunoasterea rolului ansamblurilor profesioniste din Romania
- istoricul institutiei
- prezentarea unui dans liber ales in fata comisiei.
- prezentarea unui dans impus in fata comisiei.
Etapele desfasurarii concursului sunt urmatoarele:
- afisare anunt: 08.05.2018
- data limita pana la care se vor depune dosarele: 22.05.2018, ora 12.00
- selectia dosarelor de inscriere se va face in data de 23.05.2018 ora. 12.00
- afisarea rezultatelor selectarii dosarelor: 24.05.2018, 
- depunere contestatii in termen de cel mult 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului 
- raspuns contestatii - 29.05.2018
Proba practica - 31.05.2018 ora 12.00
- comunicarea rezultatelor la proba practica - 31.05.2018
- depunere contestatii in termen de cel mult 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului 
- raspuns la contestatii 05.06.2018
Interviul - 06.06.2018 ora 12.00
- comunicarea rezultatelor la interviu - 06.06.2018, 
- depunere contestatii in termen de cel mult 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului 



- raspuns la contestatii 08.06.2018
Afisare rezultate finale 08.06.2018.

Toate probele se vor desfasura la sediul Ansamblului Folcloric "Maria Tanase" din str. Crisului,
nr. 9, Craiova.

Informatii  suplimentare  la  telefon  0351423574  sau  la  compartimentul  Resurse  Umane  al
institutiei.

MANAGER,
STANESCU NICULINA EUGENIA


