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ANUNŢ 

 

In temeiul prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R.nr.286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare 

în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din cadrul instituțiilor publice ce funcționează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş nr.309/04.12.2014, precum și Procedura operațională privind promovarea 

personalului contractual din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş (cod procedura 

PO.CRU.31), Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș organizează examen de promovare a 

personalului contractual încadrat în funcţii de debutant, respectiv pentru 1 post de                  

artist instrumentist din cadrul Compartimentului Orchestra simfonică și cvartet- partida 

violoncel. 

Condiții de participare la examen: persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant 

vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, 

respectiv cel puțin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an, în gradul profesional imediat superior, în 

baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul instituţiei 

publice. 

Examenul se va desfășura la sediul Filarmonicii de Stat, loc.Tîrgu Mureș, Piața Victoriei, nr.1 

și constă în susținerea unei probe practice (audiție). 

Calendarul de desfășurare al examenului este următorul: 

•Proba practică (audiție) se va desfășura în data de 08 iulie 2019, ora 1000; 

•Data până la care se pot depune cererile: 26 iunie 2019, orele 1500. 

Acte necesare în vederea participării la examen: 

a)  Cerere pentru înscriere la examen, adresată conducătorului instituției; 

b) Adeverinţă eliberată de biroul resurse umane din cadrul instituției în vederea atestării 

vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

c)  Referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de managerul instituției. 



     
 

Constituirea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face 

prin Decizia managerului Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu aplicarea corespunzătoare a 

prevederilor TITLULUI II din Regulamentul de ocupare a posturilor vacante sau temporar 

vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul instituțiilor 

publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr. 309 din 04.12.2014. 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

Publicitatea se va asigura de către Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş. 

Condițiile de participare și cele de desfășurare a examenului, bibliografia și alte date 

necesare desfășurării examenului se afișează la sediul și pe site-ul instituției 

www.filarmonicams.ro, cu  10 de zile înainte de data organizării examenului. 

Bibliografie specifică: 

 Fr. Schubert: Simfonia nr. 9 în Do major D. 944 

 F. Mendelssohn-Bartholdy: Simfonia nr. 4 în La major, op. 90 ”Italiana” 

 C. Saint-Saens: Simfonia nr. 3 în do minor, op. 78 

 P.I. Ceaikovski: Simfonia nr. 6 în si minor, op. 74 

Relații suplimentare se pot obține la tel.0265262548, d-na Vincze Ibolya- referent în cadrul 

Compartimentului Contabilitate- Resurse umane. 

 

 

MANAGER 

Vasile Cazan 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

 

EXAMEN DE PROMOVARE 

a personalului contractual încadrat în funcţii de debutant, respectiv 

pentru 1 post de artist instrumentist din cadrul Compartimentului 

Orchestra simfonică și cvartet- partida violoncel din                  

Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș 
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