
    1/2 

 

 

     

Nr.    268      /  10 .08.2021                 

  
ANUNȚ 

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ TRADIȚIONALĂ ȘI 

EDUCAȚIE ARTISTICĂ MUREȘ, organizeazã concurs care se va desfășura 

conform  Hotărâri Guvernului nr. 286 din 2011,  Legii nr. 1/2011, pentru ocuparea 

funcțiilor contractuale  temporar vacante , pe durată determinată:  

 Profesor plata cu ora  -13 posturi –studii superioare de specialitate pe 

durată determinată  (secția Școala Populară de Arte Tîrgu Mureș), specialitățile canto 

muzică ușoară, canto popular,canto popular maghiar, canto clasic, arte plastic (grafică, 

pictură, design vestimentar, iconografie), instrumente de suflat,, vioară clasică și populară, 

teorie, solfegii și istoria muzicii secția maghiară, chitară, percuție, acordeon, dans popular 

maghiar. 

Condiții generale: 

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :  
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, atestă 
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. 
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Condiţii de participare specifice posturilor:  
- studii superioare de specialitate în muzică și arte plastice, actorie, coregrafie 
 - certificat de absolvire a  Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
Acte necesare: 
              -cerere de înscriere,  
      -curriculum vitae europass pe suport de hârtie A4 , 
      -diplomă studii în original şi xerox (bacalaureat și licență), 
      -adeverinţe,diplome-cursuri de perfecţionare,dacă este cazul, 
      -supliment la diploma de licenţă în original şi xerox, 
      - copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice și originale, 
      -adeverință privind vechimea în învățământ pentru cei ce lucrează în 
învățământ,  
      - adeverinţă de vechime sau copie de pe carnetul de muncă și/sau copia 
filei corespunzătoare din registrul general de evidența salariaților, 
      - absolvenții promoției 2021 vor prezenta copie a adeverinței de la instituția de 
învățământ superior, din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de 
absolvire a facultății, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe 
parcursul efectuării studiilor, s-a frecventat și promovat modulul pedagogic, 
      -certificat de naștere și căsătorie în original şi xerox, 
      - act identitate în original şi xerox, 
      - cazier judiciar, 

     -avizul medical din care să rezulte că este apt(ă) pentru a preda în 
învățământ,  

     - acordul instituției pentru a funcționa în sistemul plata cu ora în anul 
școlar 2021-2022 pentru cei ce lucrează în altă instituție; 

- decizia de pensionare în original și xerox (cadrele didactice pensionate), 
- copie cuponul de pensie din luna precedentă (cadrele didactice pensionate)  

Desfășurarea etapelor de concurs: 
-  19 august  2021 – analiza dosarelor, ora 10:00; 
- 27 august 2021 – interviu- probă unică, ora 10:00,   pentru candidații declarați 

admiși la  analiza dosarelor; 
Dosarele de concurs se pot depune până în data de 17 august 2021, ora 14:00, la 
sediul Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică 
Mureș. 
Relaţii suplimentare se pot obține la telefon/fax: 0265236970, E-mail: 

scartetgms@yahoo.com 
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