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ANUNT 

Filarmonica Bra_ov organizeaz� în data de 09.07.2021 ora 10, la Sala Patria situat� în 

Bra_ov, bld. 15 Noiembrie., nr 50A, concurs pentru ocuparea pe durat� nedeterminat� a dou� posturi 
vacante de artist instrumentist, gradul profesional I, la vioara I-a _i percu�ie, �i a unui post vacant de 

artist instrumentist flaut, gradul profesional II, din cadrul compartimentului Orchestr�.
Concursul se va desf�_ura în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/23.03.2011 

actualizat�, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
Ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz�tor func�iilor contractuale _i a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plätit din fonduri publice. 

Condi�ii generale de participare la concurs: 
Poate participa la concurs, persoana care îndepline_te urm�toarele condi�ii: 
a) are cet�tenia român�, cet��enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar�inând 
Spaiului Economic European �i domiciliul în România; 
b) cunoa_te limba român� scris _i vorbit; 
c) are vårsta minim� reglementat� de prevederile legale; 
d) are capacitate deplin� de exerci�iu; 
e) are o stare de s�n�tate corespunz�toare postului pentru care candideaz�, atestat� pe baza 

adeverin�ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitä�ile sanitare abilitate; 
indepline_te condi�iile de studii _i, dup� caz, de vechime sau alte condi�ii specifice potrivit 
cerintelor postului scos la concurs 
g) nu a fost condamnat� definitiv pentru s�vâr_irea unei infrac�iuni contra umanit��jii, contra statului 
ori contra autorit��ii, de serviciu sau în leg�tur� cu serviciul, care împiedic� înf�aptuirea justi�iei, de 
fals ori a unor fapte de corup�ie sau a unor infrac�iuni s�vâr_ite cu inten�ie, care ar face-o 
incompatibil� cu exercitarea func�iei, cu excep�ia situa�iei în care a intervenit reabilitarea. 

Condi�ii specifice pentru ocuparea postului: Artist instrumentist, gradul profesional I 
.nivel studii -studii superioare de specialitate în domeniul interpretare muzical� 
.vechime :minimum 4 ani în munc� _i în specialitate 

Artist instrumentist, gradul profesional II 
nivel studii -studii superioare de specialitate în domeniul interpretare muzical� 

.vechime :minimum 6 luni în munc� _i în specialitate 
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urm�toarele documente: 

Cerere de înscriere la concurs adresat� conduc�torului institu�iei; 
Copia actului de identitate sau orice alt document care atest� identitatea, potrivit legi, dup� 

caz, 
Copile documentelor care s� ateste nivelul studiilor �i ale altor acte care atest� efectuarea 
unor specializ�ri, precum _i copile documentelor care atest� îndeplinirea condi�ilor specifice 
ale postului solicitate de institu�ia public�, 
Carnetul de munc� în copie sau, dup� caz, adeverin�ele care atest� vechimea în munc�, în 
meserie _i/sau în specialitatea studiilor, în copie; 



Cazierul judiciar sauo declara�ie pe propria r�spundere c� nu are antecedente penale care sá-l 
fac� incompatibil cu func�ia pentru care candideaz�; 
Adeverint� medical� care s� ateste starea de sánátate corespunzátoare eliberatá cu cel mult 6 
luni anterior derul�rii concursului de c�tre medical de familie al candidatului sau de cátre 
unit��ile sanitare abilitate; 
Curriculum Vitae: 

Adeverinta care atest starea de s�n�tate con�ine, în clar, numárul, data, numele emitentului yi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sánátátii. 
Copile de pe actele preväzute mai sus se prezint� înso�ite de documentele originale, in vederea 
verificarii conformit�tii copilor cu acestea. 
Candidatul declarat admis la selec�ia dosarelor, carea depus la înscriere o declara�ie pe 
propria räspundere c� nu are antecedente penale, are obliga�ia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pân� la data desfá_ur�rii primei probe 
a concursului. 

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse la Secretariatul institu�iei în intervalul orar 9 -

15, pân� în data de 02.07.2021. 

A. Concursul const� în urmätoarele etape succesive: 
a) selectia dosarelor de înscriere; 

b) proba practic� 
c) interviu. 
Se pot prezenta la urmatoarea etap� numai candida�ii declara�i admi_i la etapa precedentá. 

Dup� afi_area rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba practic� _i interviu, candida�ii 
nemultumi�i pot depune contesta�ie în termen de cel mult o zi lucr�toare de la data afi_ärii 
rezultatului selec�iei dosarelor, respectiv de la data afi_�rii rezultatului probei practice _i a 

interviului, sub sanct�iunea dec�derii din acest drept. 
Se consider� admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obinut 

cel mai mare punctaj dintre candida�ii care au concurat pentru acela_i post, cu condi�ia ca ace_tia sáa 

fi obtinut punctajul minim necesar, respectiv 50 de puncte din punctajul maximum de 100 de puncte. 
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba practic�, iar 

dac� egalitatea se men�ine, candida�ii afla�i în aceast� situa�ie vor fi invita�i la un nou interviu in 
urma c�ruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câ_tig�tor. 

B. Conditi de desfa_urare a concursului: 

Selectia dosarelor -in data de 05.07.2021 

Prob� practic�-în data de 09.07.2021 ora 10, la Sala Patria 

Interviu. -în data de 14.07.2021 ora 13, la Sala Patria 

Bibliografie: conform Anexei 

Alte detalii cu privire la postul scos la concurs �i orice alte informa�ii se pot solicita la numarul de 
telefon 0268/477813 sau la secretariatul institutiei. 

Nr 
Functia �i atribu�ia Numele _i prenumele Data Semn�tura crt 

Dimitriu loan -Drago_ h.06 304 
Ilie Mioara 

1. Aprobat Manager 
Elaborat 2. 


