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Nr.1870/16.10.2019 

         Dosar IV.54 

 

ANUNȚ 

 

FILARMONICA DE STAT, cu sediul în mun. Tîrgu  Mureş, judeţul Mureş,                    

Piața Victoriei, nr.1, organizează concurs/examen pentru ocuparea, cu contract 

individual de muncă pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție 

vacant de artist instrumentist gradul profesional II- partida vioara I din cadrul 

Compartimentului Orchestra simfonică. 

Concursul/ examenul se va desfășura în conformitate cu prevederile 

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. 

Concursul se va desfăşura la sediul Filarmonicii de Stat, Piața Victoriei, nr.1 din 

municipiul Tîrgu  Mureş, judeţul Mureş, conform calendarului următor: 

-Proba practică se va desfășura în data de 03.12.2019, ora 1330; 

-Interviul se susține într-un termen de maximun 4 zile lucrătoare de la data 

susținerii probei practice. Data și ora susținerii interviului se afișează odată cu 

rezultatele la proba practică. 

-Perioada în care se pot depune dosarele de înscriere: 06-19.11.2019. 

Condiţii generale de participare la concurs/ examen: 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:  

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
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; 
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f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
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 unor infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 
Condiţii specifice de participare la concurs/ examen:  

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul de licență 
muzică, specializarea interpretare muzicală- instrumente; 
 - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 1 an. 
 
Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va 

face prin Decizia Managerului Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu aplicarea 

corespunzătoare a prevederilor TITLULUI I CAP.I SECŢIUNEA a 4- a din 

Regulamentul de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante 

corespunzătoare funcţiilor contractuale. 

Publicitatea se va asigura de către Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş prin publicarea  

anunţului privind organizarea concursului/ examenului de ocupare a postului 

vacant, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba 

scrisă, în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, într-un cotidian de largă 

circulație, precum și la sediul instituției și pe pagina de internet a instituției, 

www.filarmonicams.ro. 

Acte necesare în vederea participării la concurs/ examen: 

a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice; 
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;  

d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea 
studiilor; 

e) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. 
Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până 
la data desfăşurării primei probe a concursului; 

f) Curriculum vitae; 
g) Adeverinţă medicală eliberată care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare participării la concurs, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile 
sanitare abilitate. 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 
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Bibliografia de concurs/ examen: 

1.La alegere unul dintre următoarele: 
-W.A. Mozart: Concert pentru vioară și orchestră în Sol major, KV216 (partea I- cu 
cadență și partea a II-a- fără cadență); 
-W.A. Mozart: Concert pentru vioară și orchestră în Re major, KV218 (partea I- cu 
cadență și partea a II-a- fără cadență); 
-W.A. Mozart: Concert pentru vioară și orchestră în La major, KV219 (partea I- cu 
cadență și partea a II-a- fără cadență); 
2.Studii de orchestră: 
-R. Strauss: Don Juan; 
-R. Schumann: Simfonia nr. 2, partea a II-a; 
-W.A. Mozart: Simfonia nr. 39 în Mi-bemol major, partea a IV-a; 
-B. Bartók: Concertul pentru orchestră, partea I și partea a V-a; 
-S. Prokofiev: Simfonia clasică, partea I, II și IV. 
 
Relații suplimentare se pot obține la tel.0265262548. 

 
 

MANAGER 

Cazan Vasile 

 


