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A N U N Ţ

Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii de execuție
contractuale vacante, perioadă nedeterminată:

- 1 post de artist instrumentist braci (violă)- studii superioare, finalizate cu licență în domeniul muzical, grad
profesional II.

- 1 post de solist vocal - studii medii, treaptă profesională II, (băiat).
Dosarul va cuprinde:
1. cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituției;
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, conform 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 îl fac incompatibil cu funcția pentru care

candidează, urmând ca până în ziua concursului, adică până pe data de 01.11.2021, 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 și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la compartimentul resurse umane al Ansamblului Folcloric

"Maria Tanase", str. Crișului nr.9, Craiova, până cel târziu miercuri, 20.10.2021 ora 12.00.
Condiții generale pentru ocuparea postului:
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 de artist instrumentist:
- studii superioare finalizate cu licență în domeniul muzical,
- experiență profesională ca instrumentist braci, dovedită prin colaborări cu alte instituții de spectacole sau

orchestre populare,
- vechime în specialitate minim 6 luni;
- să stăpânească cu precizie instrumentul braci (violă),
- elemente de teorie și solfegiu la prima vedere,
- ținută scenică corespunzătoare.
Cerinte specifice pentru postul de solist vocal:
- bărbat,
- studii medii,
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- experiență profesională ca solist vocal într-un ansamblu folcloric profesionist minim 4 ani;
- repertoriul de bază și zona reprezentată: Mehedinți;
- repertoriu variat (diverse zone folclorice ale țării).
- diplomele, premiile obținute la diverse festivaluri constituie un avantaj
- ținută scenică corespunzătoare.
Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:
Etapa I (eliminatorie) - selectia dosarelor - 21.10.2021 ora 12.00.
Proba practică, considerată prima probă - 01.11.2021 - ora 12.00 pentru postul de solist vocal și

- ora 14:00 pentru postul de artist instrumentist.
Interviu - a doua proba - 04.11.2021 - ora 12.00 pentru postul de solist vocal și

- ora 14:00 pentru postul de artist instrumentist.
Tematica pentru postul de solist vocal, studii medii:
- interpretarea unei doine sau balade, o piesă din altă zonă folclorică , o piesă cu acompaniament;
- citire la prima vedere a unei lucrări muzicale după partitură,
- cunoașterea zonelor și subzonelor etnofolclorice din țară,
- dicteu melodic ( interpretarea unei melodii în primă audiție)
- documentare pe istoricul instituției
- cunoașterea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ansamblului Folcloric’’Maria Tănase’ (poate fi

listat de pe site-ul instituției sau poate fi solicitat la sediul instituției)-în special istoricul și obiectul de activitate.
Tematica pentru postul de artist instrumentist, studii superioare:
- citire si interpretare partituri la prima vedere,
- recital piese impuse și liber alese,
- recunoașterea și exemplificarea zonelor și subzonelor țării,
- acompaniament în primă audiție al unui solist/instrumentist, diversificat ca ritm și melodie în funcție de

zonele folclorice ale țării.
- cunoașterea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ansamblului Folcloric’’Maria Tănase’ (poate fi

listat de pe site-ul instituției sau poate fi solicitat la sediul instituției)- în special istoricul și obiectul de activitate.
Pentru proba de interviu - întrebări din tematica anunțată.
Etapele desfășurării concursului sunt următoarele:
- afișare anunț: 30.09.2021
- data limită până la care se vor depune dosarele: 20.10.2021, ora 12.00
- selecția dosarelor de înscriere se va face în data de 21.10.2021 ora 12.00
- afișarea rezultatelor selectării dosarelor: 21.10.2021, ora 16.00
- depunere contestații în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului
- răspuns la contestații - 25.10.2021
Proba practică - 01.11.2021 ora 12.00 și ora 14.00
- comunicarea rezultatelor la proba practica - 01.11.2021, la avizier și pe site-ul instituției
- depunere contestații în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afițării rezultatului
- răspuns la contestații - 03.11.2021
Interviu - 04.11.2021 ora 12.00 și ora 14.00
- comunicarea rezultatelor la interviu - 04.11.2021, 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- 08.11.2021

Afișare rezultate finale- 08.11.2021.

Toate probele se vor desfășura la sediul Ansamblului Folcloric "Maria Tănase", din str. Crișului nr.9, Craiova.
Se vor prezenta la următoarea etapă numai candidatii declarați admiși la etapa precedentă. Sunt declarați admiși

la proba practică candidații care au obținut minim 50 de puncte.

Relaţii suplimentare: la sediul din str. Crișului nr. 9, Craiova, jud. Dolj, telefon/fax 0351/423574, E-mail :
ansamblulmariatanase@yahoo.com

MANAGER,
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