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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaționale 

 Elemente privind 

responsabilii/  

operaţiunea  

Numele şi 

prenumele 

 

Funcţia 

 

 

Data 

 

 

Semnătura  

 

1 2 3 4 5 

1.1. Aprobat 
 

Vasile Cazan Manager   

 
1.2. 

Verificat 
Cristina Covaciu Director adjunct 

  

 
1.3. 

Elaborat Carmen Hărșan Consilier juridic   

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii operaţionale  

 
Ediţia/ revizia 

in cadrul ediţiei 

 

Componenta revizuită 

 

 

Modalitatea 

reviziei 

 

Data de la care se 

aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia I    

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4.     

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii operaționale  

Nr 
Crt 

Scopul 
difuzării 

Exemplar nr. 
Structură 

organizatorică 
Funcţia 

Numele şi 
prenumel

e 

Data 
primirii1 

Semnătura 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Informare, 
aplicare 

 

Se elaborează în 
exemplar unic, care 
se păstrează în 
Manualul de 
proceduri al 
Filarmonicii de Stat 
Tîrgu Mureș.   
Se transmite în 
format electronic, 
scanat,  
personalului de 
conducere, care va 
stabili măsurile 
necesare pentru 
cunoaşterea şi 
aplicarea ei de 
către salariaţi.   

Conducere Director 
adjunct 

Cristina 

Covaciu  

  

 Aplicare Compartiment 
Juridic 

Consilier 
juridic 

Carmen 

Hărșan 

  

2 Aplicare  
Compartiment 
Contabilitate-
Resurse Umane 

Contabil 
șef 

Adrian 

Dragomir 

  

3 Aplicare Referent Vincze 

Ibolya 

  

4 Aplicare Economist Ioana 

Rusu 

  

5 Aplicare Toate 
compartimentele 
instituției 

Șefii de 
comparti-
mente 

   

                                                           
1
 Se anexează prezentei PO dovada transmiterii prin e-mail a procedurii operaționale scanată, după care 
persoanele menţionate în coloana 5 vor confirma primirea prin semnătură. 
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6 Aplicare  Comisii de 
concurs/ 
soluționare 
contestații 

   

7 

Arhivare 

Comisie de 
monitorizare 
SCIM 

Secretar Szallos-

Farkas 

Margit 

  

 

4.  Scopul procedurii operaționale 

4.1. Procedura stabileşte modul de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a 
posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din instituție; 
4.2.Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității; 
4.3.Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului; 
4.4.Sprijină auditul si/sau alte organisme de control, interne sau externe, abilitate în acțiuni de 
auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziilor. 
  
5.  Domeniul  de  aplicare a procedurii operaționale 

5.1.Procedura reglementează etapele necesare scoaterii la concurs a posturilor vacante sau 
temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul unei structuri a instituției. 
5.2.Procedura se aplică de către personalul Compartimentelor Juridic și Contabilitate- Resurse 
Umane din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, conducătorul structurii care solicită 
scoaterea la concurs a unui post vacant sau temporar vacant, membrii comisiilor de examinare și 
de soluționare a contestațiilor în cazul ocupării posturilor vacante sau temporar vacante din 
instituție. 
 
6.  Documente  de  referinţă aplicabile activităţii procedurate 
6.1.Reglementări legislative: 
(1) Legea- cadru nr. 284 din 28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
(2) H.G.R.nr.286 din 23.03.2011 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; 
(3) Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
(4) Ordonanța Guvernului nr.21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
(5) Acte normative anuale privind salarizarea. 
 

6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș: 
(1) Regulament de organizare şi funcţionare al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, aprobat prin 
Hotărârea nr.30/29.02.2012 a Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
(2) Regulamentul intern al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş; 
(3) Regulamentul privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea ştampilelor la 
nivelul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş; 
(4) 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; 
(5) Fișe de post; 
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(6) Statul de funcții al instituției aprobat pentru anul curent. 
 

7. Definiţii  şi  prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedură  

7.1. Definiţii ale termenilor 
 

(1) Compartiment= denumirea generică pentru subdiviziunile organizatorice ale Filarmonicii de 

Stat Tîrgu Mureș; 

(2) Dosar de concurs= dosar ce cuprinde documentele necesare din punct de vedere legal în 

vederea participării la concurs; 

(3) Ediţie a unei proceduri= forma iniţială sau actualizată, după caz, a procedurii operaționale    
aprobată şi difuzată; 

(4) Fișa de post= document prin care se stabilesc condițiile de îndeplinit pentru încadrearea pe 

post, precum și atribuțiile/ sarcinile/ lucările pe care trebuie să le execute un salariat; 

(5) Post= ansamblul obiectivelor,sarcinilor, competențelor li responsabilitățile asociate, care 

revin spre exercitare în mod permanent la locul de muncă al unui salariat al  

(6) Post vacant= post liber pe o perioadă nedeterminată; 

(7) Post temporar vacant= post liber pe o perioadă determinată; 

(8) Procedură = prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite   
şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea 
responsabilităţilor; 
(9) Procedură operaţională= Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce  trebuie     
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii 
specifice unui  compartiment  sau unui număr limitat de compartimente din Filarmonica de Stat 
Tîrgu Mureș; 
(10) Revizia în cadrul unei  ediţii = acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 
operaționale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 

7.2. Abrevieri ale termenilor 
L – Lege; 

H.G.R. – Hotărârea Guvernului României. 

 

8. Descrierea procedurii operaționale 
8.1. Generalităţi 
8.1.1.Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale se 
face prin concurs sau examen, în limita posturilor vacante sau temporar vacante prevăzute în 
statul de funcţii. 
8.1.2. Posturile vacante sau temporar vacante vor fi scoase la concurs în raport cu necesitățile 
fiecărui compartiment. 
8.1.3. În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului 
se face prin examen. 
8.1.4. Prin derogare de la Titlul I al 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 din 04.12.2014, în aplicarea prevederilor art.13-
14 din Ordonanța Guvernului nr.21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi 
completările ulterioare, datorită specificului activităţii, instituţiile de spectacole sau concerte 
pot încheia contracte  individuale de muncă  pe durata determinată, inclusiv pe stagiune ori pe 
producţie artistică, în conformitate cu dispoziţiile art. 82 alin. (1) şi art. 83 lit. h) din Legea nr. 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20146462
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53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
În cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, angajarea se poate 
face şi în mod direct, prin acordul părţilor. 
Contractele individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată pot fi modificate, prin 
acordul părţilor, în contracte pe durată determinată. 
Condiţionarea ocupării unei funcţii de specialitate artistică pe criterii de vârstă, sex ori calităţi 
fizice în instituţiile de spectacole sau concerte se face conform specificului şi intereselor 
instituţiei şi nu constituie formă de discriminare și nu se sancționează ca fiind contravenţie. 
 
8.2.Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru 
personalul contractual 
8.2.1.Inițierea concursului 
8.2.1.1.In raport de necesități, conducătorul structurii organizatorice în care există postul 
vacant sau temporar vacant întocmește un referat prin care propune managerului instituției 
ocuparea postului respectiv și inițierea concursului de ocupare a postului (conform anexei F-
PO.CRU.34.01). 
8.2.1.2.Referatul trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
a) denumirea funcției contractuale vacante sau temporar vacante și, dacă este cazul, 
subdiviziunea organizatorică din care face parte; 
b) fişa de post corespunzătoare funcției contractuale vacante sau temporar vacante întocmită și 
aprobată în condițiile legii; 
c) bibliografia şi, după caz, tematica stabilită și aprobată de managerul instituției; 
d) propuneri privind componenţa comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor; 

e) tipul  probelor de concurs: proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz; 
f) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile specific de 
participare, durata angajării. 
8.2.1.3. Referatul este aprobat de manager și avizat de Compartimentul Contabilitate- Resurse 
Umane, astfel: 
a) avizul referentului cu atribuții resurse umane: certifică existența postului vacant sau 
temporar vacant în statul de funcții în cadrul structurii organizatorice respective; 
b) avizul contabilului șef: certifică existența resurselor financiare necesare finanțării postului 
după ocuparea acestuia; 
c) managerul: aprobă referatul. 
8.2.1.4. După aprobarea referatului, acesta este direcționat către referentul cu atribuții resurse 
umane din cadrul Compartimentului Contabilitate- Resurse Umane pentru întocmirea 
metodologiei de desfășurare a concursului, conform condițiilor specificate de conducătorul 
structurii din cadrul căreia se află postul, aceasta fiind aprobată de managerul instituției. 
 
8.2.2.Stabilirea condițiilor de participare la concurs 
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa 
orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa 
postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale. 
8.2.2.1.Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte 
următoarele condiţii:  

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; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
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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. 
8.2.2.2. Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la 
concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fişei 
postului, la propunerea structurilor în al căror stat de funcţii se află funcţia vacantă și se referă, 
în principal, la: 
a) studii de specialitate; 
b) perfecționări/ specializări; 
c) vechime în muncă/ vechime în specialitate; 
d) cunoștințe de limbi străine; 
e) cunoștințe de operare pe calculator; 
f) abilități și aptitudini corespunzătoare specificului postului. 
 
8.2.3.Dosarul de concurs 
8.2.3.1. Pentru înscrierea la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării 
anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru un post 
temporar vacant, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele 
documente: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei publice (conform anexei F-
PO.CRU.34.02); 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 
ale postului solicitate de instituţia publică;  
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care   
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţă medicală care să ateste 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; 
g) curriculum vitae; 
8.2.3.2. În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia 
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. 
8.2.3.3. Actele prevăzute la literele b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea.  
8.2.3.4.Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs la registratura 
instituției până la data stabilită în anunțul afișat și publicat, pentru a fi direcționat secretarului 
comisiei de concurs. Dosarele de concurs primesc număr de înregistrare care se comunică și 
candidatului, pentru a putea urmări circuitul acestuia în procedura de desfășurare a concursului.   
 
8.2.4.Publicitatea concursului 
8.2.4.1.Instituţia publică organizatoare are obligaţia să publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, 
respectiv cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a 
concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunţul privind concursul (conform 
anexei F-PO.CRU.34.03)  în Monitorul Oficial al României, Partea a III- a, într-un cotidian de 
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largă circulaţie, precum şi la sediul acesteia. Dacă autoritatea sau instituţia publică are pagină 
de internet, afişarea se face şi pe această pagină, la secţiunea special creată în acest scop. 
8.2.4.2. Anunțul privind concursul va fi afișat la sediul și pe pagina de internet a instituției. Va 
cuprinde obligatoriu următoarele elemente: 
a) numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se află 
aceste posturi, precum şi denumirea postului pentru care se organizează concursul; 
b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de 
depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs; 
c) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post; 
d) condiţiile necesare ocupării postului de natură contractuală vacant sau temporar vacant 
prevăzute la punctul 8.2.2.1; 
e) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora; 
f) bibliografia şi, după caz, tematica; 
g) calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data- limită şi ora până la care se pot 
depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se 
afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează 
rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale. 
Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului prezentate la alin. precedent 
se menţin la locul de afişare şi, după caz, pe pagina de internet a instituţiei publice până la 
finalizarea concursului. 
8.2.4.3.Anunţul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III–a și într-un cotidian de 
largă circulaţie (conform anexei F-PO.CRU.34.03), va conţine:  
a) denumirea postului, nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului pentru care se organizează concursul, 
b) data, ora şi locul de desfăşurare a concursului, 
c) data - limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs; 
d) datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs. 
8.2.4.4.La adresa de e-mail: posturi@gov.ro se transmit spre publicare către portalul 
posturi.gov.ro, la termenele stabilite la punctul 8.2.4.1., următoarele: 
(a) anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice necesare ocupării postului pentru care se 
organizează concursul, 
(b) calendarul de desfăşurare a concursului, 
(c) bibliografia şi, după caz, tematica. 
8.2.4.5. Referentul cu atribuții resurse umane din cadrul Compartimentului Contabilitate- 
Resurse Umane al instituției completează Situația privind ocuparea locurilor de muncă 
declarate vacante- formularul tip prevăzut în Anexa 1A la Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr.76/2002 privind sistemul  asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de 
muncă, cu modificările și completările ulterioare (conform anexei F-PO.CRU.34.04), care se 
transmite către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș. 
 
8.2.5.Modul de constituire și atribuțiile Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor 

 8.2.5.1.Până cel târziu la data publicării anunţului de concurs, managerul instituției emite 
Decizia de constituire a Comisiei de concurs  şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
(conform anexei F-PO.CRU.34.05). 

 (1) Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în 
componenţa lor un preşedinte, 2-4 membri şi un secretar. 

 (2) Președintele Consiliului Județean Mureș, în calitate de ordonator principal de credite, va 
nominaliza în cadrul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor un membru, 
responsabil de procedură, specialist intern sau extern cooptat, care notează candidații. 

 (3) Persoanele nominalizate ca membrii în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a 
contestaţiilor, cu excepţia reprezentantului nominalizat de autoritatea publică județeană, sunt 

mailto:posturi@gov.ro
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persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul postului pentru care se organizează 
concursul. 

 (4) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se 
desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor. 

 (5) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se 
asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul Compartimentului Contabilitate- Resurse 
umane sau Compartimentul Juridic din cadrul instituţiei, acestea neavând calitatea de membri. 

 Secretarul comisiei de concurs este şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi este 
numit prin decizia de constituire a celor două comisii. 

 8.2.5.2. Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie 
să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 a) să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia contractuală vacantă pentru 
ocuparea căreia se organizează concursul; 

 b) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese. 
  8.2.5.3. Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată 
nu a fost radiată, conform legii. 

 Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia 
de soluţionare a contestaţiilor. 

  8.2.5.4. Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii: 

 a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale 
sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării; 

 b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV - lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori 
cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

 c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează 
concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi. 

 8.2.5.5. Situaţiile de conflicte de interese se sesizează în scris managerului instituţiei de către 
persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, ori de orice altă persoană interesată, în orice 
moment al organizării şi desfăşurării concursului.  

 (1) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să 
informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariţia oricărei situaţii 
de conflict de interese. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii 
cu privire la concurs. 

 (3) În cazul constatării existenţei conflictului de interese, actul administrativ de numire a 
comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor se modifică în mod corespunzător, 
în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate 
în respectiva situaţie cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile prevăzute.  

 (4) În cazul în care existența conflictului de interese se constată ulterior desfăşurării uneia 
dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se recalculează prin 
eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub 
rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de 
concurs. 

  (5) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se reia. 

  8.2.5.6.În funcţie de numărul şi de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care 
se organizează concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs. 

 8.2.5.7. Atribuţiile comisiei de concurs : 
 a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor; 
b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă; 

 c) stabileşte planul probei practice şi realizează proba practică; 
 d) stabileşte planul interviului şi realizează interviul; 
 e) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul; 
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 f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor; 
  g) semnează procesele - verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs,   
precum şi raportul final al concursului. 

 8.2.5.8. Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor: 
  a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la 
notarea probei scrise, probei practice şi a interviului; 

  b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor. 
 8.2.5.9. Atribuţiile secretarului comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor: 
 a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile; 
 b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei; 

 c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de 
soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, 
respectiv procesul - verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului; 

 d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv 
rezultatele eventualelor contestaţii; 

 e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului. 
 
 8.3.Desfășurarea concursului 
 Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constă, de regulă, în 3 etape 
succesive, după cum urmează: 

 a) selecţia dosarelor de înscriere; 
 b) proba scrisă şi/sau probă practică; 
 c) interviul. 
 Proba practică poate fi introdusă în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară 
verificarea abilităţilor practice. 

 Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 
 
 8.3.1.Selecția dosarelor de concurs  
 8.3.1.1.Comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele pe baza îndeplinirii condiţiilor de 
participare, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv maximum 
o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant. 

 8.3.1.2.Rezultatul selecției dosarelor este consemnat în Procesul verbal privind selecția 
dosarelor (conform anexei F-PO.CRU.34.07), care este întocmit pe baza Borderoului privind 
rezultatele probei de selecție a dosarelor (conform anexei F-PO.CRU.34.06), fiind semnat de 
membrii comisiei de concurs.  

 8.3.1.3. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de 
concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediu 
şi pe pagina de internet a instituţiei publice, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 8.3.1.1. 

 Borderoul privind rezultatele probei de selecție a dosarelor (conform anexei F-PO.CRU.34.06) 
cuprinde și mențiunea că în cazul candidaților declarați admiși la selecția dosarelor care au 
depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu au antecedente penale, aceștia au 
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până 
la data desfășurării primei probe a concursului. 

  
8.3.2.Organizarea și desfășurarea probei scrise 
8.3.2.1.Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru 
care se organizează concursul și constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste- 
grilă. 
8.3.2.2.Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza 
tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în 
concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.  
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Pentru candidaţii la ocuparea aceluiaşi post, subiectele sunt identice în cadrul aceluiaşi concurs, 
cu excepţia cazului în care concursul se desfăşoară în mai multe serii. 
8.3.2.3.Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba 
scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă. 
Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmeşte minimum două seturi 
de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor (conform anexei F-PO.CRU.34.08). 
Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor 
propuse. 
Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri 
sigilate purtând ştampila instituţiei publice. 
Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată 
cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului (conform anexei F-PO.CRU.34.08). 
În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste - grilă, întrebările pot fi formulate 
cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai 
mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test - grilă. Întrebările pentru fiecare 
test - grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea acestei 
probe. 
8.3.2.4. Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea 
îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii 
candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de 
identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii 
care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin 
prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie 
sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.  
In urma verificării prezenței candidaților, secretarul comisiei întocmește Tabelul nominal 
privind prezența la proba scrisă a concursului (conform anexei F-PO.CRU.34.09). 
După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din 
concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii 
comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea. 
8.3.2.5.Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de 
dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore. 
8.3.2.6.La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor 
seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. 
După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al 
oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care 
asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei. 
8.3.2.7.În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a 
formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă 
deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace 
de comunicare la distanţă. 
8.3.2.8.Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la punctul 8.3.2.7.atrage eliminarea candidatului 
din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină 
candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în 
Procesul – verbal privind desfășurarea probei scrise în cadrul concursului de ocupare a 
postului vacant/ temporar vacant de _____în cadrul ________ (conform anexei F-
PO.CRU.34.13). 
 8.3.2.9.Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de 
secretarul comisiei de concurs, purtând ştampila Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș pe fiecare filă. 
Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel 
încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila instituţiei publice, cu 
excepţia situaţiei în care există un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în 
care nu mai există obligaţia sigilării lucrării. 
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8.3.2.10.La finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, candidatul are 
obligaţia de a preda secretarului comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul - grilă, 
semnând Borderoul privind lucrările predate (conform anexei F-PO.CRU.34.10). 
8.3.2.11. Urmare desfășurării probei scrise și notării lucrărilor candidaților, se încheie Procesul 
verbal privind desfășurarea probei scrise din cadrul concursului de ocupare a postului 
vacant/ temporar vacant de _____în cadrul ________ (conform anexei F-PO.CRU.34.13), 
prin grija secretarului comisiei de concurs, document care se semnează de membrii comisiei și 
de secretar și care este întocmit pe baza Borderoului privind rezultatele probei scrise ale 
concursului (conform anexei F-PO.CRU.34.12).  
 
8.3.3. Organizarea și desfășurarea probei practice 
Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea 
ocupării postului vacant sau temporar vacant pentru care candidează. 
8.3.3.1.Proba practică se desfăşoară pe baza Planului de desfășurare a probei practice 

(conform anexei F-PO.CRU.34.15) stabilit de comisia de concurs prin Procesul verbal privind 
stabilirea criteriilor de evaluare pentru proba practică în cadrul concursului  (conform 
anexei F-PO.CRU.34.14) și va include următoarele criterii de evaluare: 
a) capacitatea de adaptare; 
b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 
c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; 
d) capacitatea de comunicare; 
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice. 
8.3.3.2.În vederea testării pentru proba practică se pot stabili şi alte criterii de evaluare. 
(1) Ținând cont de specificul postului, rezultat din fișa de post, în cadrul probei practice, 

respectiv audiție, pentru funcțiile artistice din cadrul Compartimentului orchestra simfonică, 

criteriile de notare, precum și ponderile asociate sunt: 

-Criteriul A: corectitudine text = 20 % 

-Criteriul B: intonaţie = 30 % 

-Criteriul C: ritmică =30 % 

- Criteriul D: stil muzical, mijloace de expresie, calitate de sunet, frazare= 20  %.  

(2) Ținând cont de specificul postului, rezultat din fișa de post, în cadrul probei practice, 

respectiv audiție, pentru funcțiile artistice din cadrul Compartimentului corul mixt, criteriile de 

notare, precum și ponderile asociate sunt: 

-Criteriul A: corectitudine text =  20 % 

-Criteriul B: intonaţie= 30 % 

-Criteriul C: calitate sunet = 30 % 

-Criteriul D: citire la prima vedere= 20  %.  

8.3.3.3.Aspectele constatate în timpul derulării probei practice sunt consemnate în scris de 
către secretarul comisiei de concurs în Procesul verbal privind desfășurarea probei practice 
din cadrul concursului de ocupare a postului vacant/ temporar vacant de _____în cadrul 
________ (conform anexei F-PO.CRU.34.18), document care se semnează de membrii comisiei 
și de candidat și care este întocmit pe baza Borderoului privind rezultatele probei practice ale 
concursului (conform anexei F-PO.CRU.34.17).  
 
8.3.4. Organizarea și desfășurarea interviului 
8.3.4.1.În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba 
interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi/sau 
proba practică, după caz.  
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8.3.4.2.Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise şi/sau probei practice, după caz. Data şi ora susţinerii interviului se afişează 
obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă şi/sau practică, după caz. 
8.3.4.3.Interviul se realizează conform Planului de desfășurare a interviului (conform anexei 
F-PO.CRU.34.20) stabilit de comisia de concurs prin Procesul verbal privind stabilirea 
criteriilor de evaluare pentru proba interviului în cadrul concursului  (conform anexei F-
PO.CRU.34.19), în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza următoarele criteriilor de evaluare: 
a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; 
b) capacitatea de analiză şi sinteză; 
c) motivaţia candidatului; 
d) comportamentul în situaţiile de criză; 
e) iniţiativă şi creativitate. 
f) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora; 
g) exercitarea controlului decizional; 
h) capacitatea managerială. 
8.3.4.4.Criteriile de evaluare prevăzute la punctul precedent, lit.f),g),h) se aplică numai în 
cazul posturilor aferente funcțiilor de conducere.  
8.3.4.5. Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot 
adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, 
etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. 
Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în Anexa la 
Procesul verbal privind desfășurarea probei interviului din cadrul concursului de ocupare a 
postului vacant/ temporar vacant de _____în cadrul ________ (conform anexei F-
PO.CRU.34.23), întocmită de secretarul comisiei de concurs şi care se semnează de membrii 
acesteia şi de candidat. 
8.3.4.6. Membrii comisiei acordă individual punctaje pentru fiecare dintre criteriile stabilite 
prin planul de interviu, pe care le notează în Borderoul de notare a interviului (conform 
anexei F-PO.CRU.34.21). 
8.3.4.7. Urmare desfășurării acestei probe și acordării punctajelor, se încheie Procesul verbal 
privind desfășurarea probei interviului din cadrul concursului de ocupare a postului vacant/ 
temporar vacant de _____în cadrul ________ (conform anexei F-PO.CRU.34.23), prin grija 
secretarului comisiei de concurs, document care se semnează de membrii comisiei și de secretar 
și care este întocmit pe baza Borderoului privind rezultatele probei interviului ale concursului 
(conform anexei F-PO.CRU.34.22). 
 
8.3.5.Notarea probelor și comunicarea rezultatelor 
8.3.5.1.Punctajul maximum pentru fiecare probă a concursului este de 100 de puncte. Notarea 
probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o 
zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. 
Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, secretarul comisiei va numerota fiecare 
lucrare, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului 
vacant/temporar vacant. 
Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru 
ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corectează sigilate. 
Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare 
lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se 
face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de 
concurs. 
Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează 
şi nu se mai corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de 
notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul - verbal. 
În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între 
punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toţi 
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membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe 
mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs. 
Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării. Lucrările scrise, după acordarea 
punctajelor finale, se desigilează. 
8.3.5.2. Interviul și/sau proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute și a punctajelor 
maxime stabilite de comisia de concurs prin planul de interviu, respectiv planul probei practice. 
8.3.5.3. Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile 
prevăzute. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru 
fiecare candidat  şi se notează în Borderoul de notare a  probei scrise/ practice și Borderoul 
de notare a interviului (conform anexei F-PO.CRU.34.11, F-PO.CRU.34.16, F-PO.CRU.34.21). 
8.3.5.4.Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea 
punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii  "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi 
pe pagina de internet a instituţiei publice, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data 
finalizării probei.  
8.3.5.5. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă și/sau proba practică și interviu, candidaţii care au 
obţinut: 
a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de execuţie; 
b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de conducere. 
8.3.5.6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă 
şi/sau la proba practică şi interviu, după caz. 
Astfel, punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise de secretarul 
comisiei de concurs în Centralizatorul nominal cu punctajele finale obținute la  concursul de 
ocupare a postului vacant/ temporar vacant de _____în cadrul ________ (conform anexei F-
PO.CRU.34.26), în care se va menționa pentru fiecare candidat punctajul obținut la fiecare 
dintre probele concursului, precum și sintagma "admis" sau "respins". Centralizatorul nominal se 
semnează de fiecare dintre membrii comisiei de concurs. 
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul 
care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu 
condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. 
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba 
scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un 
nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. 
În situaţia în care nu s-a organizat proba scrisă, la punctaje egale are prioritate candidatul care 
a obţinut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii 
aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va 
decide asupra candidatului câştigător. 
8.3.5.7. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcţii contractuale vacante sau 
temporar vacante se consemnează în Raportul final al concursului (conform anexei F-
PO.CRU.34.27). 
Documentul se întocmește doar în situația în care sunt parcurse toate etapele de concurs 
stabilite, existând cel puțin un candidat declarat admis care se poate prezenta la post. 

  
8.3.6.Soluționarea contestațiilor 
8.3.6.1.După afişarea rezultatelor fiecărei probe a concursului, candidaţii nemulţumiţi pot 
depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei 
dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a 
interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestațiile se depun la registratura 
instituției, primesc număr de înregistrare și se direcționează către secretarul comisiei de 
soluționare a contestațiilor care convoacă membrii comisiei menționate în vederea reluării 
procedurii de selecție a dosarelor de concurs/ analizării lucrării/ analizării aspectelor constatate 
în timpul derulării probei practice/ analizării răspunsurilor la interviu, după caz. 
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8.3.6.2.Contestațiile depuse se soluționează în termen de maximum o zi lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 
8.3.6.3. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de 
soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor 
pentru participare la concurs. 
8.3.6.4. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau 
a interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea 
răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar. 
8.3.6.5.Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul 
selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situaţia în care: 
a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor 
formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor; 
b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea 
scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor 
formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; 
c) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice; 
d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării 
răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial "respins" obţine cel puţin punctajul minim 
pentru promovarea probei scrise sau a interviului. 
8.3.6.6.Comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestația în următoarele situaţii: 
a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs; 
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau 
punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi 
răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; 
c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice. 
8.3.6.7. Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor comunică rezultatele la contestaţiile 
depuse prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei publice, imediat după 
soluţionarea contestaţiilor (conform anexei F-PO.CRU.34.24, respectiv anexei F-
PO.CRU.34.25).  
8.3.6.8. Instituţia publică pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, 
documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a 
contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialităţii datelor 
care fac referire la ceilalţi candidaţi, inclusiv a dateior cu caracter personal, potrivit legii. 
Nu pot fi consultate de către candidați documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv 
de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale 
candidaţilor, potrivit legii. 
Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul 
probei scrise a concursului, după corectarea şi notarea acesteia, în prezenţa secretarului 
comisiei de concurs. 
 
8.3.7. Suspendarea, amânarea şi reluarea concursului 
8.3.7.1.În cazul în care, de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor finale 
ale acestuia, conducătorul instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se găseşte postul pentru 
care se organizează concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. 
În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele 
sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, 
desfăşurarea concursului va fi suspendată. 
Suspendarea se dispune de către conducătorul autorităţii ori instituţiei publice, după o verificare 
prealabilă, în regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor 
deficienţe în respectarea prevederilor legale. 
Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi sau de către orice persoană interesată. 
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În situaţia în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt respectate 
prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta se desfăşoară în 
continuare. 
8.3.7.2. În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării 
concursului: 
a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare; 
b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă 
conform lit. a). 
8.3.7.3. În situaţia constatării necesităţii amânării concursului, secretarul comisiei de concurs  
are obligaţia: 
a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea 
concursului; 
b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc 
de informare care poate fi dovedit, asupra modificărilor intervenite. 
8.3.7.4. Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată 
se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris 
intenţia de a participa la concursul organizat după noul calendar. 
În situaţia în care procedura de concurs se reia, iar la dosarele candidaților există documente a 
căror valabilitate a încetat, se solicită înlocuirea acestora până la data la carese prezintă la 
post. 
 
8.3.8.Modificarea componenței comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor 
In cazul în care, din motive obiective, unul din membrii comisiei de concurs sau de soluționare a 
contestațiilor nu poate participa la concurs, acesta trebuie să întocmească o cerere de înlocuire 
din comisia din care face parte, adresată conducătorului structurii în cadrul căreia se află postul 
(de regulă președintele comisiei de concurs), cu cel puțin o zi înainte de desfășurarea 
concursului. Acesta va întocmi un referat de modificare a comisiei de concurs sau de soluționare 
a contestațiilor, specificând noii membrii ai comisiei care urmează a fi modificată. Se va emite 
decizia de modificare a comisiei, care va fi aprobată de managerul instituției. 
 
8.3.9.Prezentarea la post  

8.3.9.1.Referentul cu atribuții resurse umane din cadrul Compartimentului Contabilitate- 
Resurse Umane solicită candidaţilor declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la 
data afişării rezultatului concursului. 
8.3.9.2. Candidatului declarat "admis" la concurs i se poate admite un termen ulterior de 
prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului 
concursului pentru funcţiile de execuţie şi 45 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului 
concursului pentru funcţiile de conducere, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic 
motivate. 
8.3.9.3. În cazul neprezentării la post la termenul convenit, postul este declarat vacant, 
urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea 
de a ocupa postul respectiv. 
8.3.9.4. În situația în care niciun candidat nu a obținut punctajul necesar pentru a fi admis pe 
postul scos la concurs, se reia procedura de organizare și desfășurare a concursului în cel mai 
scurt timp posibil, cu păstrarea condițiilor de participare, a bibliografiei și a tematicii stabilite 
anterior. Acestea pot fi modificate urmare întocmirii și aprobării unui nou referat de către șeful 
ierarhic superior al postului scos la concurs, de către conducerea instituției. 
 
8.4.Documente utilizate 
8.4.1 Formulare-tip, prevăzute în anexa prezentei proceduri. 
 
9.  Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 
9.1.Conducătorii compartimentelor: 
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9.1.1.Întocmesc, conform cerințelor, Referatul prin care solicită ocuparea postului vacant sau 
temporar vacant din cadrul structurii pe care o conduc sau coordonează; 
 
9.2. Compartimentul Contabilitate- Resurse Umane 
Referentul cu atribuții resurse umane : 
9.2.1.Asigură, din punct de vedere logistic, organizarea concursului sau examenului, după caz, 
cu respectarea procedurii de desfășurare; 
9.2.2.Avizează referatul întocmit de conducătorul compartimentului în care există postul vacant 
sau temporar vacant prin care se solicită ocuparea postului, pentru certificarea existenței 
postului în statul de funcții în cadrul compartimentului respectiv; 
9.2.3. Întocmește anunțul privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau 
temporar vacant, stabilind calendarul privind desfășurarea concursului; 
9.2.4.Asigură publicarea posturilor conform legii; 
9.2.5. Completează formularul tip privind situația posturilor vacante și asigură transmiterea 
acestuia către A.J.O.F.M.Mureș; 
9.2.6.Oferă informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului la cererea 
candidaților la concurs sau a posibililor candidați;  
9.2.7.După afişarea rezultatelor și expirarea perioadei de contestaţii, va înştiinţa candidaţii 
selectaţi și îi va invita pentru iniţierea procedurilor de angajare; 
9.2.8.Răspunde de întocmirea documentelor pentru încadrarea pe post, respectând condițiile de 
încadrare și salarizare; 
Contabilul șef: 
9.2.9. Avizează referatul întocmit de conducătorul compartimentului în care există postul vacant 
sau temporar vacant prin care se solicită ocuparea postului, pentru certificarea existența 
resurselor financiare necesare finanțării postului după ocuparea acestuia; 
 
9.3.Consilierul juridic 
9.3.1.Îndrumă și consiliază membrii comisiei pe parcursul derulării etapelor concursului de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, în vederea respectării reglementărilor în 
domeniu; 
9.3.2.Avizează deciziile privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a 
contestațiilor, precum și dacă e cazul a deciziilor de modificare a componenței comisiilor. 
9.3.3. Avizează decizia de suspendare sau de amânare a concursului. 
9.3.4. Asigură secretariatul comisiei de concurs/ de soluționare a contestațiilor. 
 
9.4.Membrii Comisiei de concurs 
9.4.1.Studiază prezenta procedură, precum și 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;  
9.4.2. Selecteazã dosarele de concurs ale candidatilor;  
9.4.3. Stabilesc subiectele pentru proba scrisă, întocmind în acest sens cel puțin două seturi de  
subiecte, stabilesc punctajul maxim pentru fiecare subiect, stabilesc planul probei practice și 
realizeazã proba practicã,stabilesc planul interviului și realizeazã interviul;  
9.4.4. Răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor;  
9.4.5. Notează pentru fiecare candidat proba scrisă și/sau proba practică și interviul;  
9.4.6. Transmit secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților;  
9.4.7. Semneazã procesele-verbale, precum și întreaga documentație specifică activității 
întocmită de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum și raportul final al  
concursului;  
9.4.8. Asigură supravegherea candidaților alături de secretarul comisiei de concurs pe toată  
durata desfașurării probei scrise;  
9.4.9.Contribuie, alături de secretarul comisiei de concurs, la buna și corecta desfășurare a  
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fiecarei etape de concurs;  
9.4.10. Informează, în scris, conducerea instituției despre apariția oricãrei situații de 
incompatibilitate, conform 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 din 04.12.2014;  
9.4.11.Președintele comisiei are obligatia de a cunoaște cu exactitate dispozițiile 
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 din 04.12.2014, precum și prezenta procedură, în vederea transmiterii membrilor 
comisiei. 
 
9.5. Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor 
9.5.1.Studiază prezenta procedură, precum și 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;  
9.5.2.Soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire  
la notarea probei scrise, probei practice și a interviului;  
9.5.3.Transmit secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate 
candidaților;  
9.5.4.Semneazã procesele-verbale, precum și întreaga documentație specifică activității  
întocmită de secretarul comisiei;  
9.5.5.Contribuie, alături de secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, la buna și corecta  
desfașurare a activității specifice;  
9.5.6.Informează, în scris, conducerea despre apariția oricãrei situatii de incompatibilitate, 
conform 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 din 04.12.2014. 
 
9.6.Secretarul Comisiei de concurs 
9.6.1.Participă și contribuie, alături de membrii comisiei de concurs, la buna și corecta 
desfășurare a fiecărei etape de concurs; 
9.6.2.Pune la dispoziția președintelui comisiei prezenta procedură, precum și 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, 
ulterior emiterii deciziei de constituire a comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor; 
9.6.3.Preia și verifică dosarele de concurs, pune la dispoziția comisiei dosarele primite; 
9.6.4.Întocmește, redactează și semnează alături de comisia de concurs întreaga documentație 
privind activitatea specifică a acesteia, respectiv: procesele verbale privind desfășurarea 
probelor de concurs, borderouri de notare, raportul final al concursului, centralizatorul nominal 
etc.; 
9.6.5.Convoacă membrii comisiei de concurs la solicitarea președintelui comisiei; 
9.6.6.Supraveghează candidații pe toată durata desfășurării probei scrise, alături de membrii 
comisiei de concurs; 
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9.6.7. Asigură comunicarea și afișarea rezultatelor intermediare și finale ale probelor de concurs 
și/sau rezultatele eventualelor contestații depuse. 
 
9.7.Secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor 
9.7.1.Primește contestațiile depuse de candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la probele 
de concurs; 
9.7.2.Convoacă membrii comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea reluarii procedurii  
de selecție, recorectării lucrării scrise, respectiv reanalizarii consemnărilor  în cadrul interviului;  
9.7.3. Pune la dispoziția președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor prezenta 
procedură, precum și 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;  
9.7.4. Întocmeste, redactează și semnează alături de comisia de soluționare a contestațiilor  
întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia, respectiv: procesele verbale 
privind recorectarea lucrărilor sau reanalizarea răspunsurilor consemnate la interviu și 
rezultatele contestațiilor;  
9.7.5. Asigură transmiterea/afișarea rezultatelor eventualelor contestații;  
9.7.6. Participă și contribuie, alături de membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, la buna 
și corecta desfășurare a activităților specifice. 
 
9.8.Director adjunct 
9.8.1.Inițiază și propune spre aprobare managerului instituției deciziile de constituire a comisiei 
de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și dacă e cazul a deciziilor de 
modificare a componenței comisiilor ; 
9.8.2.Întocmește, dacă este cazul, decizia de suspendare sau de amânare a concursului, pe  
care-l supune aprobării managerului instituției. 
 
9.9.Managerul 
9.9.1.Analizează și aprobă propunerea privind organizarea concursului de ocupare a posturilor 
vacante sau temporar vacante; 
9.9.2.Avizează cererile candidaților participanți la concurs; 
9.9.3.Emite decizia de constituire a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor, precum și dacă se constată situații de conflict de interese, decizia de modificare 
a componenței comisiilor; 
9.9.4.Emite, dacă este cazul, decizia de suspendare sau de amânare a concursului. 
 
 
10. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă 

Denumirea anexei Arhivare 

Loc Perioadă 

0 1 2 3 

1. 1 Referat pentru aprobarea organizării și desfășurării concursului 
(model)   ( F-PO.CRU.34.01) 

  
 
 
 
Conform 
Nomencla-
torului 
arhivistic în 
vigoare 

2.  Cerere de înscriere la concurs (model)  ( F-PO.CRU.34.02)  

3. 2 Anunț privind organizarea concursului  (model) ( F-PO.CRU.34.03)  

4.  Situația privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante    
( F-PO.CRU.34.04) 

 

5. 3 Decizia privind constituirea comisiilor de concurs/ soluționare a 
contestațiilor  (model )  (F-PO.CRU.34.05) 

 

6.  Borderou privin rezultatul probei de selecție a dosarelor de 
concurs (model)   (F-PO.CRU.34.06) 
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7.  Proces verbal încheiat  cu ocazia selecției dosarelor candidaţilor 
înscrişi la concurs (model)  ( F-PO.CRU.34.07) 

 
 

8.  Proces verbal privind stabilirea subiectelor la proba scrisă a 
concursului , modelseturi de subiecte, model privind puncatjul 
acordat pentru fiecare subiect al probei  (model)                         
( F-PO.CRU.34.08) 

 

9.  Tabel nominal privind prezența candidaților la proba scrisă a 
concursului (model)    ( F-PO.CRU.34.09) 

 

10.  Borderou de predare a lucrărilor scrise în cadrul concursului   
(model) ( F-PO.CRU.34.10) 

 

11.  Borderou de notare a probei scrise a concursului  (model)            
( F-PO.CRU.34.11) 

 

12.  Borderou privind rezultatul probei scrise a concursului  (model)    
( F-PO.CRU.34.12) 

 

13.  Proces verbal încheiat cu ocazia susținerii probei scrise a 
concursului   (model)    ( F-PO.CRU.34.13) 

 

14. 4 Proces verbal  privind stabilirea criteriilor de evaluare pentru 
proba practică în cadrul concursului  (model)    ( F-PO.CRU.34.14) 

 

15. 5 Planul de desfășurare a probei practice stabilit  în cadrul 
concursului  (model)    ( F-PO.CRU.34.15) 

 

16.  Borderou de notare a probei practice a concursului (model)         
(F-PO.CRU.31.06) 

 

17.  Borderou privind rezultatul probei scrise a concursului   
(model)  ( F-PO.CRU.34.17) 

 

18.  Proces verbal încheiat cu ocazia susținerii probei practice a 
concursului   (model)  ( F-PO.CRU.34.18) 

 

19.  Proces verbal privind stabilirea criteriilor de evaluare pentru 
proba interviului în cadrul concursului  (model)                                 
( F-PO.CRU.34.19) 

 

20.  Planul de desfășurare a probei interviului stabilit  în cadrul 
concursului (model)  ( F-PO.CRU.34.20) 

 

21.  Borderou de notare a probei interviului a concursului  (model)         
( F-PO.CRU.34.21) 

 

22.  Borderou privind rezultatul probei interviului a concursului  
(model)  ( F-PO.CRU.34.22) 

 

23.  Proces verbal încheiat cu ocazia susținerii probei interviului a 
concursului, Anexa la procesul verbal   (model) ( F-PO.CRU.34.23) 

 

24.  Rezultatul soluționării contestațiilor depuse în etapa selectării 
dosarelor/ probei scrise/ probei practice/ probei interviului  în 
cadrul concursului (model)    ( F-PO.CRU.34.24) 

 

25.  Borderou privind rezultatul la contestațiile depuse la proba 
selectării dosarelor/proba scrisă/proba practică/proba interviului 
(model) ( F-PO.CRU.34.25)  

 

26.  Centralizatorul nominal cu punctajele finale obținute la concurs 
(model)  ( F-PO.CRU.34.26) 

 

27.  Raportul final al concursului  (model)  (F-PO.CRU.34.27)  

28. 7 Formular de analiză a PO.CRU.34    (F-PO.CRU.34.28)  
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Nr.________/ ________________ 
Dosar _______________________                                                                                                 

 
APROB 

                                                             MANAGER                                                                         

 
REFERAT  
pentru aprobarea organizării și desfășurării concursului/examenului pentru ocuparea 
postului vacant/ temporar vacant de _______________, gradul profesional _______, din 
cadrul Compartimentului _________________ al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș 
 
 
 
Urmare faptului că în Compartimentul__________________________________din cadrul 
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș există _______ post vacant/temporar vacant de 
_______________________________, gradul profesional _____________, datorită (se trece 
motivul, exemplu: încetarea/ suspendarea contractului individual de muncă al titularului 
postului/ înființarea unui post nou) și ținând cont de  volumul mare de muncă, ce necesită 
încadrarea unui nou salariat, solicit aprobarea scoaterii la concurs a postului în cauză, în 
condiţiile prevăzute de Regulamentul de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante 
corespunzătoare funcțiilor contractuale și a criteriilor  de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul instituțiilor publice ce 
funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Dispoziția nr. 
309/04.12.2014 a Președintelui Consiliului Județean Mureș. 
In acest sens, înaintez spre aprobare  propunerea privind organizarea si desfășurarea concursului 
de ocupare a postului respectiv, după cum urmează: 
a)Denumirea funcției contractuale vacante: ______________________________, gradul 
profesional ________,post     contractual de conducere/ execuție ________________________; 
b) Fișa de post corespunzătoare funcției contractuale vacante întocmită și aprobată în condițiile 
legii, anexată prezentului referat; 
c) Bibliografia/tematica stabilită pentru concurs/ examen:_____________________________; 
d) Condiții minimale pentru prezentarea la concurs: studii:________ și vechime:___________;  
d) Propuneri privind componența comisiei de concurs, precum și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor:___________________________________________________________________; 
e)Tipul probelor de concurs:________________________________________________________; 
f) Alte mențiuni referitoare la organizarea concursului sau la condițiile de participare:_______  
________________________________________________________________________________ 
 
Intocmit:  Șef compartiment  
Numele și prenumele:__________________________           Semnătura:___________________       
 

 
Vizat:  Compartimentul Contabilitate-Resurse umane: 
Contabil șef                                                             Referent resurse umane                

 

Numele și prenumele:__________________     Numele și prenumele:__________________ 
Semnătura:___________________________     Semnătura:___________________________       

F-PO.CRU.34.01 
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Model Cerere de înscriere la concurs 

 
 
 
Către 
Direcțiunea Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș 
 
 
Subsemnatul (a) _________________________________________ cu domiciliul în localitatea 
______________________ str. ______________________ nr. _____ ap. _____ judeţul 
_______________, telefon___________________, legitimat (ă) cu C.I./B.I. seria _____ nr. 
______________ eliberat de _______________________________ la data de 
____________________,solicit aprobarea înscrierii la  concursul organizat pentru ocuparea 
postului vacant/ temporar vacant de _______________, gradul profesional _______, din cadrul 
Compartimentului _________________ al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș. 
 
Atașez la prezenta cerere, dosarul de concurs ce conține următoarele documente:  
1. Curriculum vitae;  

2. Diploma de licență (original + xerocopie);  

3. Carte de Identitate/Buletin de Identitate (original + xerocopie);  

4. Carnet de muncă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau în 
specialitatea studiilor desfășurată până la data de 31.12.2010; 

5.Adeverință (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau în specialitatea 
studiilor desfășurată ulterior datei de 01.01.2011; 

6. Adeverinţă medicală (original);  

7. Cazier judiciar / Declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale 
(original).  
 

 

Semnătura,                                                              Data: _____________________ 
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Nr. _______/_________________ 

                                      Dosar________________________ 

 
 

ANUNŢ 
 

 
FILARMONICA DE STAT, cu sediul în mun. Tîrgu  Mureş, judeţul Mureş, str. George Enescu, nr.2, 
organizează concurs/examen pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de 
_____________, gradul profesional _____________ din cadrul Compartimentului 
_________________. 
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 din 04.12. 2014. 
Calendarul de desfăşurare a concursului este următorul: 
Data limită de depunere a dosarelor de concurs: _________, ora ____ ,la sediul Filarmonicii de 
Stat Tîrgu Mureș; 
Selecţia dosarelor de înscriere: în data de _____________, ora ________; 
Afişare rezultate selecţie dosare: în data de _____________, ora ________; 
Depunere contestaţii: până în data de _____________, ora ________; 
Afişare rezultate după soluţionare contestaţii: în data de _____________, ora ________; 
2. Proba practică: în data de _____________, ora ________; 
Afişare rezultat: în data de _____________, la finalul probei; 
Depunere contestaţii: în data de _____________, ora ________; 
Afişare rezultate contestaţii şi rezultat final probă: în data de _____________, ora ________; 
3. Interviul: în data de _____________, ora ________; 
Afişare rezultat: în data de _____________, la finalul interviului; 
Depunere contestaţii: până în data de _____________, ora ________; 
Afişare rezultate contestaţii şi rezultat final probă: în data de _____________, ora ________; 
 
Afişare rezultat final concurs: în data de _____________,orele 1500 

 
Condițiile specifice, bibliografia, conținutul dosarului de înscriere, sunt prezentate în anexa la 
prezentul anunț și sunt afișate la sediu și pe site-ul instituției www.filarmonicams.ro 
Relații suplimentare se pot obține la tel.0265262548. 

 
 
 

MANAGER 
 

                         
 

 

http://www.filarmonicams.ro/
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ANEXA 

1.Condiţii generale de participare la concurs/ examen: 
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ 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; 
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; 
 
2.Condiţii specifice de participare la concurs/ examen:  
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  

 studii:________________________; 

 condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim __ ani; 
 
3.Condiţii de desfăşurare a concursului/ examenului: 

 Concursul se va desfăşura la sediul Filarmonicii de Stat, str. George Enescu, nr.2, din 
municipiul Tîrgu  Mureş, judeţul Mureş; 

 Tipul probelor de concurs:____________________________________; 

 Calendarul de desfășurare a concursului: 
-proba scrisă/practică se va desfășura în data de ___________, ora ______; 
-interviul va avea loc în data de ___________, ora __________. 
-dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de ____________, ora _______, la 
sediul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș; 

 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 contractual; 

 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. 

 
4.Acte necesare în vederea participării la concurs/ examen: 

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

după caz; 
 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 solicitate de instituția publică;  

 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; 

http://www.filarmonicams.ro/
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 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; 
 Curriculum vitae; 
 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. 
 
5.Bibliografia de concurs/ examen:__________________________________ 
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       Nr.______/ ___________                                                     

Dosar __________ 
Către 

REGIA AUTONOMĂ ”MONITORUL OFICIAL” 
CENTRUL PENTRU RELAŢII CU PUBLICUL 
Şos. Panduri nr. 1, bl. P33 
Sector 5, Bucureşti, cod 050651 

 

 

Subscrisa Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, cu sediul în loc.Tîrgu Mureș, str.George Enescu, nr.2, 
având cod de identificare fiscală 1211340, reprezentată legal de d-nul _________________, în 
calitate de manager, vă rugăm să publicați, în conformitate cu prevederile art.7 din 
Hotărârea Guvernului nr.1027/2014 pentru modificarea şi completarea 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, anunțul privind organizarea  
concursului pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată ___________________, 
a postului contractual de execuție/ de conducere vacant de __________, gradul profesional 
______din cadrul instituției noastre. 
Anexăm: 
-textul anunțului de concurs (Anexa nr.1); 
-raportul cuprinzând numărul de semne (Anexa nr.2). 
Menționăm că dorim publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, în data de 

___________. 

Date de contact ale instituției:  

Denumirea instituției: Filarmonica de Stat  

Sediul: loc.Tîrgu Mureș, str.George Enescu, nr.2,  

Cod de identificare fiscală: 1211340 

Persoana de contact: __________________, tel.0265262548. 

 
MANAGER 
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Anexa nr.1 la anunțul de concurs aparținând Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș 
 

Subsemnatul, ____________, în calitate de manager al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș declar pe 

propia răspundere că textul anunțului conține ________ caractere, cu spații, conform raportului 

de mai jos: 
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Anexa nr.2 la anunțul de concurs aparținând Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș 

 
 

FILARMONICA DE STAT, cu sediul în mun. Tîrgu  Mureş, judeţul Mureş, str. George Enescu, nr.2, 
organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată 
___________________, a postului contractual de execuție/ de conducere vacant de __________, 
gradul profesional ______din cadrul instituției noastre. 
Condiții specifice de participare la concurs: 

 studii:________________________; 

 condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 
__ ani; 
Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:  

 Proba scrisă se va desfășura în data de _________, ora ____ . 

 Interviul va avea loc în data de _________, ora ____ . 

 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de _______, ora ____, la sediul 
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș. 
Relații suplimentare se pot obține la tel.0265262548. 
 
 

MANAGER 
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         Nr.______/ ___________                                                      
Dosar __________ 

 

 

Către 

GUVERNUL ROMÂNIEI  
Direcția Servicii Online și Design 
Palatul Victoria – Piața Victoriei nr. 1, sector 1, București 

 

 

Subscrisa Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, cu sediul în loc.Tîrgu Mureș, str.George Enescu, nr.2, 
având cod de identificare fiscală 1211340, reprezentată legal de d-nul _________________, în 
calitate de manager, vă rugăm să publicați, în conformitate cu prevederile art.7 din 
Hotărârea Guvernului nr.1027/2014 pentru modificarea şi completarea 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, anunțul privind organizarea  
concursului pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată ___________________, 
a postului contractual de execuție/ de conducere vacant de __________, gradul profesional 
______din cadrul instituției noastre, anexat prezentei. 
 

 
MANAGER 
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Anexa 
1.Condiţii generale de participare la concurs/ examen: 
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ 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; 
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; 
 
2.Condiţii specifice de participare la concurs/ examen:  
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  

 studii:________________________; 

 condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim __ ani; 
 
3.Condiţii de desfăşurare a concursului/ examenului: 

 Concursul se va desfăşura la sediul Filarmonicii de Stat, str. George Enescu, nr.2, din 
municipiul Tîrgu  Mureş, judeţul Mureş; 

 Tipul probelor de concurs:____________________________________; 

 Calendarul de desfășurare a concursului: 
-proba scrisă/practică se va desfășura în data de ___________, ora ______; 
-interviul va avea loc în data de ___________, ora __________. 
-dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de ____________, ora _______, la 
sediul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș; 

 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 contractual; 

 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. 

 
4.Acte necesare în vederea participării la concurs/ examen: 

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

după caz; 
 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 solicitate de instituția publică;  

 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; 

http://www.filarmonicams.ro/
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 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; 
 Curriculum vitae; 
 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. 
 
5.Bibliografia de concurs/ examen:__________________________________ 
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Nr.______/___________                                                                         
Dosar __________ 

 
 
 

Către 
Cotidianul_________________________ 
Loc.Tîrgu Mureș 
 
 
Subscrisa Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, cu sediul în loc.Tîrgu Mureș, str.George Enescu, nr.2, 
având cod de identificare fiscală 1211340, reprezentată legal de d-nul _________________, în 
calitate de manager, vă rugăm să publicați în cotidianul dvs., la rubrica_________, în data de 
________ următorul anunț: 

 
”FILARMONICA DE STAT, cu sediul în mun. Tîrgu  Mureş, judeţul Mureş, str. George Enescu, nr.2, 
organizează concurs pentru ocuparea, cu contract individual de muncă pe durată 
___________________, a postului contractual de execuție/ de conducere vacant de __________, 
gradul profesional ______din cadrul instituției noastre. 
Condiții specifice de participare la concurs: 

 studii:________________________; 

 condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 
__ ani; 
Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:  

 Proba scrisă se va desfășura în data de _________, ora ____ . 

 Interviul va avea loc în data de _________, ora ____ . 

 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de _______, ora ____, la sediul 
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș. 
Relații suplimentare se pot obține la tel.0265262548”. 

MANAGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-PO.CRU.34.03 
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Nr.______/___________                                                                         
Dosar __________ 

 

 

Către 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ MUREȘ 

Tîrgu Mureș, str.Iuliu Maniu, nr.2 

 

 

Alăturat, vă înaintăm Situația privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante- Anexa 

nr.1A, conform prevederilor H.G.R. nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă. 

 

MANAGER 
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1)

 Se completează denumirea ocupaţiei corespunzătoare locului de muncă vacant. În situaţia în care ocuparea locului de 

muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie în condiţile legii, denumirea ocupaţiei este, 

conform COR, “ucenic”. 
2) 

Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupaţiei locului de muncă prevăzut la pct. 1). 
3) 

Se completează în situaţia în care se organizează ucenicie la locul de muncă. (Ocuparea locului de muncă vacant se 

relizează prin încheierea unui contract de ucenicie, în condiţiile legii). 
3a) 

Se completează denumirea ocupaţiei pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă. 
3b) 

Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupaţiei pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă 

prevăzută la subpct. 3a). Denumirea calificării care se va obţine. 
3c) 

Se completează denumirea calificării care se va obţine în urma formării prin ucenicie la locul de muncă. 
3d) 

Se completează codul corespunzător calificării care se va obţine în urma formării prin ucenicie la locul de muncă 

prevăzută la subpct. 3a). Pînă la intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificărilor din România, se are în vedere 

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 

35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu 

certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare. 
4) 

Se completează alte condiţii pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situaţia în care ocuparea locului de muncă 

vacant se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie în condiţiile legii, se completează toate condiţiile speciale 

de acces la formare profesională prin ucenicie, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 279/2005 privind 

ucenicia la locul de muncă, republicată, inclusiv condiţiile de acces  la formare profesională prin ucenicie la locul de 

muncă, pentru nivelul de calificare pentru care se organizează ucenicia, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

129/2000, republicată. 
5) 

Se completează: nedeterminată sau determinată ……….. luni. În situaţia unui contract de ucenicie, se completează 

durata contractului de ucenicie, în funcţie de nivelul de calificare, durată stabilită conform Legii nr. 279/2005, 

republicată. 
6) 

Se completează după cum urmează: 

cod: N /…..ore/zi - în situaţia în care este cu program normal de lucru (normă întreagă); 

cod: P/…..ore/zi – în situaţia în care este cu program parţial de lucru de…….ore/zi. 
7) 

Se completează salariul de încadrare corespunzător postului. Se completează cu titlu infomativ în vederea informării 

solicitantilor (brut/lunar). 
8) 

Se completează alte avantaje materiale sau finaciare. Se completează cu titlu informativ în vederea informării 

solicitanţilor (de exemplu: cazare, transport, costuri cu mutarea, masă). 
9) 

Se completează modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare şi CV, telefon, preselecţie din partea 

AJOFM/AMOFM). 
10) 

Se va menţiona dacă a mai fost sau nu comunicat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a 

municipiului Bucureşti (cod D pentru cele comunicate şi neocupate, cod  N pentru cele care nu au mai fost comunicate). 
11) 

Se completează data calendaristică în care situaţia a fost completată de angajator. 

 
F-PO.CRU.34.04 
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                      Dosar ___________    

 
 

D E C I Z I A 
nr. _______din ___________ 

privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru 
concursul organizat în vederea ocupării postului vacant/temporar vacant de 

________________, gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului _______________ 
din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş, organizat în intervalul ________________ 

 
 
Managerul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, 
Având în vedere: 

 Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, cod 
PO.CRU.34; 

 Referatul nr._________din ___________ privind constituirea comisiilor de concurs şi de 
soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de 
________________,gradul profesional____, din cadrul Compartimentului ____________________ 
din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş; 
În baza prevederilor TITLULUI I 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, 
În temeiul art.16 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Filarmonicii de Stat Tîrgu 
Mureş, 

 
d  e c i d e : 

 

Art.1. Se aprobă constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea 

ocupării postului vacant de ________________,gradul profesional____, din cadrul 
Compartimentului ____________________ din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş, în următoarea 
componență: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
 

Art.2.Se aprobă constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul 

organizat în vederea ocupării postului vacant de ________________,gradul profesional____, din 
cadrul Compartimentului ____________________ din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş, în 
următoarea componență: 
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Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
 
Art.3. Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: 
a) selectează dosarele de examen ale candidaţilor; 
b) stabileşte tipul probelor de examen; 
c) stabilește planul probei practice și realizează proba practică; 
d) stabileşte planul interviului şi realizează interviul; 
e) notează pentru fiecare candidat proba practică şi interviul; 
f) transmite secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidaţilor; 
g) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisie după fiecare etapă de examen, 
precum şi raportul final al examenului. 
 
Art.4. Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuţii principale: 
a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la 
notarea probei scrise, probei practice și a interviului; 
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților. 
 
Art.5. Secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii 
principale: 
a) primește dosarele de concurs ale candidaților, respectiv contestațiile, după caz; 
b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solutionare a 
contestatiilor, la solicitarea presedintelui comisiei; 
c) intocmește, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de concurs, respectiv comisia de 
solutionare a contestatiilor, intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia, 
respectiv procesul-verbal al selectiei dosarelor si raportul concursului care vor fi semnate de 
catre toți membrii comisiei; 
d) asigură transmiterea/ afișarea rezultatelor obtinute de candidati la probele concursului, 
respectiv rezultatele eventualelor contestații; 
e) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului. 
 
Art.6.Concursul organizat în vederea ocupării postului vacant/temporar vacant de 
________________,gradul profesional____,din cadrul Compartimentului _____________________ 
din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş se va desfășura după următorul calendar: 
-proba scrisă/practică se va desfășura în data de ___________, ora ______; 
-interviul va avea loc în data de ___________, ora __________. 
-dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de ____________, ora _______. 
 
Art.7.Prezenta decizie se încredințează spre executare persoanelor nominalizate.  
 
Art.8.Secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor va comunica membrilor 
acestora prezenta decizie. 

 

 
 

MANAGER 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

                                                                         
Nr. _______ / ___________ 

                  Dosar ______________  

 

BORDEROU PRIVIND REZULTATUL PROBEI DE SELECȚIE A  DOSARELOR  

candidaţilor înscrişi la concursul  pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant 
de__________________,gradul profesional____, din cadrul Compartimentului 
_________________din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 
 
 

 

 
*Se va completa cu mențiunea "admis",  respectiv  "respins". 

 
Afişat azi, ________, ora ______, la sediul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş şi pe pagina de 
internet a instituţiei- www.filarmonicams.ro. 
Candidaţii nemulţumiţi pot face contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului, la registratura Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş. 
Notă: Probele de concurs, respectiv proba scrisă/practică şi interviul, vor fi susţinute la sediul 
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, la datele stabilite şi anunţate. 

  În cazul candidaților declarați admiși la selecția dosarelor care au depus la înscriere o declarație 
pe propria răspundere că nu au antecedente penale, aceștia au obligația de a completa dosarul 
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei 
scrise/ practice a concursului. 

 

 

COMISIA DE CONCURS: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri: 1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
 

 
 

F-PO.CRU.34.06 

Nr.crt. 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Nr. şi data înregistrării 
dosarului de concurs 

Rezultatul selecţiei 
dosarului* 

 
Observaţii 

1.    - 

2.    - 

n     



 

 

Filarmonica de Stat        
Tîrgu Mureș 

 
Compartiment Contabilitate- 

Resurse Umane 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
 

Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante sau temporar vacante din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș 

 
Cod: PO.CRU.33 

Ediţia : I 
Nr. de exemplare:   

Revizia: …. 
Nr. de ex. : ….. 

 
Pagina 36 din  69 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

                                                                         
Nr. _______ / ___________ 

                   Dosar ______________  

PROCES VERBAL 
Încheiat azi, ______________, cu ocazia selecției dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul  
pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de ________________, gradul profesional 
____, din cadrul Compartimentului _________________din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 
În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) şi (3) din Regulamentul privind ocuparea 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 instituţiilor publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş aprobat 
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.309/04 decembrie 2014,Comisia de 
concurs, numită prin Decizia nr.____ din _______, s-a întrunit şi a procedat la selectarea 
dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de 
_________, gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului _________ din Filarmonica de 
Stat Tîrgu Mureş. 
Pe baza îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor minime necesare de participare la concurs, 
comisia a validat dosarele candidaţilor admişi pentru participarea la proba scrisă/ practică şi 
interviu, ce se susţin în intervalul _________________. 
Comisia constată că au fost depuse ____dosare. Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul 
organizat în intervalul  __________, în vederea ocupării postului vacant de de _________, gradul 
profesional ____, din cadrul Compartimentului _________, sunt următoarele: 

*Se va completa cu mențiunea "admis",  respectiv  "respins". 
 

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaților este înscris în Borderoul privind rezultatul probei de 
selecție a dosarelor, anexat. 
Rezultatul selecţiei dosarelor se afişează în data de __________________, ora ____, la  sediul 

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș şi pe pagina de internet a instituţiei. 

  
 

COMISIA DE CONCURS: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri: 1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 

F-PO.CRU.34.07 

Nr.crt. 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Nr. şi data înregistrării 
dosarului de concurs 

Rezultatul selecţiei 
dosarului* 

 
Observaţii 

1.    - 

2.    - 

n     
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 

PROCES VERBAL  PRIVIND STABILIREA SUBIECTELOR LA PROBA SCRISĂ  

în cadrul concursului  pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de _____________, 
gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului __________________________      
din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 

 
Comisia de concurs constituită prin Decizia managerului Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş 
nr._________ din _____________ pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de 
________________, gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului _________________din 
Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş, a procedat la stabilirea subiectelor în vederea susținerii probei 
scrise. 
Comisia a stabilit _____variante de subiecte, fiecare cuprinzând câte _____întrebări din 
bibliografia și tematica aprobate, după cum urmează: 
Varianta_____ 

 
 
Având în vedere gradul de dificultate al subiectelor, comisia a stabilit ca durata probei scrise să  
fie de maxim ______. 
 
 

COMISIA DE CONCURS: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri: 1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Nr.crt. Subiectul Punctaj 

1   

2   

n   
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Model set subiecte 
 
      

 
 
 
 
 

Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 
 
 
 
SUBIECTE  
pentru proba scrisă a concursului organizat în vederea ocupării postului vacant/ 
temporar vacant de _____________, gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului 
_______________________ din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
Setul de subiecte nr.____ 
 
 

                                1. ......................................................................................... – ...... puncte     

             2. ......................................................................................... – ...... puncte 

     3. ......................................................................................... – ...... puncte 
     4. ......................................................................................... – ...... puncte 
     n. .........................................................................................– ...... puncte  

                                                                                        TOTAL 100 PUNCTE 

COMISIA DE CONCURS: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri: 1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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Model barem de corectare 
 
 
 
 
 
 
Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 
 
 
 
PUNCTAJUL MAXIM ALOCAT PENTRU FIECARE SUBIECT  
din setul de subiecte extras pentru desfășurarea probei scrise a concursului 
organizat în vederea ocupării postului vacant/ temporar vacant de _____________, 

gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului _______________________ din 
Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 
Subiectul nr.1: .......puncte 
Subiectul nr.2: .......puncte 
Subiectul nr.3: .......puncte 
Subiectul nr.n: .......puncte 

 
TOTAL 100 PUNCTE 
 

 
COMISIA DE CONCURS: 

Președinte: ___________________________________ 
Membri: 1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 
 
 
TABEL NOMINAL PRIVIND PREZENȚA LA PROBA SCRISĂ  
a concursului organizat în vederea ocupării postului vacant/ temporar vacant de 

_____________, gradul profesional____,din cadrul Compartimentului _________________ 
din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele candidatului Act identitate/ seria și 
numărul 

Prezent/ absent  

1.     

2.     

n    

 
Secretarul Comisiei:   ___________________________________ 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 
 

 

 
BORDEROU DE PREDARE A LUCRĂRII SCRISE                                                                       
în cadrul concursului  pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de _____________, 
gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului __________________________      
din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 

 

Data:   

Numele şi prenumele 

candidatului 

Număr pagini scrise Semnătura 

   

   

 
 

COMISIA DE CONCURS: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri: 1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 
 

BORDEROU DE NOTARE/ CANDIDAT A PROBEI SCRISE  
în cadrul concursului  pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de _____________, 
gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului __________________________      
din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 

 
 
 

Număr lucrare Punctaj  
obţinut la 
întrebarea  

1 

Punctaj  
obţinut la 
întrebarea 

 2 

Punctaj  
obţinut la 
întrebarea  

3 

Punctaj  
obţinut la 
întrebarea 

4 

Punctaj  
obţinut la 
întrebarea 

n 

Total 

1       

…       

 
 
Membru în comisia de concurs:  _________________________ 
 

Data             Semnătura      
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 

 

BORDEROU DE NOTARE A PROBEI SCRISE  
în cadrul concursului  pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de _____________, 
gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului __________________________      
din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 

Numele și prenumele candidatului: ____________________________ 
 
 

 
MEMBRII COMISIEI PUNCTAJUL ACORDAT 

LA PROBA SCRISĂ 

Semnătura 

 
 

  

 
 

  

  
 

 

 
PUNCTAJ TOTAL 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 

                                                                                           Nr.__________/____________ 
                                                                                 Dosar ______________   

 
 
 
BORDEROU PRIVIND REZULTATELE  PROBEI SCRISE 
în cadrul concursului  pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de _____________, 
gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului __________________________      
din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Nr. şi data înregistrării 
dosarului de concurs 

Punctajul obţinut 
la proba scrisă 

Rezultatul*  

3.      

4.      

n     

*Se va completa cu mențiunea "admis",  respectiv  "respins". 
 

Afișat astăzi ________________, ora _________ , la sediul şi pe site-ul Filarmonicii de Stat    

Tîrgu Mureș (www.filarmonicams.ro) 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului, la registratura Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş. 
 

 

COMISIA DE CONCURS: 
 

Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 

Proces-verbal  
Încheiat azi, ____________________, cu ocazia desfășurării probei scrise a 
concursului  pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de _____________,      
gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului _________________________    din 
Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 
 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 de aprobare a 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 imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau 
temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte imediat superioare a personalului contractual din cadrul instituţiilor publice ce 
funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Mureş nr.309/04.12.2014, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş a anunţat, în 
intervalul _______________, concurs pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de 
_________, gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului _________ din Filarmonica de 
Stat Tîrgu Mureş. 
Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Decizia managerului Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş  
nr.______din ____________, s-au întâlnit în data de _____________, la sediul instituţiei, pentru  
a stabili subiectele probei scrise a concursului, pe baza bibliografiei anunţate, subiecte ce au 
fost consemnate în Procesul verbal nr._______din data de ________________.  
Potrivit prevederilor art.21 din Regulamentul de ocupare a posturilor vacante sau temporar 
vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
imediat superioare a personalului contractual din cadrul instituţiilor publice ce funcţionează sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, pe baza propunerilor fiecărui membru al comisiei de 
concurs, s-au întocmit ______ variante de teste cu câte _____subiecte și s-a stabilit punctajul 
maxim pentru fiecare subiect, punctajul maxim total fiind de 100 puncte. 
Variantele de subiecte s-au semnat de toți membrii comisiei de concurs și s-au închis în plicuri 
sigilate. 
La ora ________ , membrii comisiei de concurs au intrat în sala stabilită pentru desfăşurarea  
probei scrise, verificând prezenţa în sală şi identitatea candidaților pe baza cărţii de  
identitate. 
In urma verificării prezenței candidaților, secretarul comisiei a întocmit tabelul nominal privind 
prezența la proba scrisă a concursului. 
S-au prezentat candidaților exemplarele de subiecte, din care candidatul _________a extras 
aleatoriu varianta nr._______.  

                     Nr.____/ ____________ 

                Dosar _____________ 
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S-a stabilit durata de elaborare a lucrării scrise la ______ore. 
Secretarul comisiei de concurs a înmânat candidaților mapa de concurs cu numărul de file 
necesar, ştampilate pe fiecare filă cu ştampila Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, în vederea 
redactării lucrării scrise. 
După expirarea termenului prevăzut pentru susținerea probei scrise, candidații au predat 
lucrările scrise comisiei de examinare, semnând borderoul întocmit în acest sens. 
În timpul desfășurării probei scrise, comisia de concurs a constatat încălcarea condițiilor de 
concurs de către candidatul __________, astfel________________________________________.  
În consecință, comisia de concurs decide anularea lucrării candidatului___________și eliminarea 
acestuia din concurs. 
Membrii comisiei de concurs au procedat la corectarea lucrărilor scrise, punctajele acordate de 
fiecare membru notându-se în borderoul de notare a lucrării scrise.  
In urma notării probei scrise, comisia de concurs a acordat următorul punctaj candidaților, 
reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei: 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Nr. şi data înregistrării 
dosarului de concurs 

Punctajul obţinut la 
proba scrisă 

Rezultatul*  

1     

     

*Se va completa cu mențiunea "admis",  respectiv  "respins". 
 

Având în vedere că punctajul obţinut la proba scrisă este mai mare de 50 de puncte/ 70 puncte, 
candidații au fost declarați „admis”, urmând să participe la cea de-a treia etapă a concursului - 
interviul. 
Rezultatele probei scrise ale concursului au fost înscise în Borderoul privind rezultatul probei 
scrise a concursului, anexat, fiind afișate la avizierul și pe site-ul instituției. 
Nu au fost înregistrate contestații/ au fost depuse contestații____________________ 

 

COMISIA DE CONCURS: 
 

Președinte: ___________________________________ 
Membri: 1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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Nr.__________/______ 
                                                                       Dosar ______________   

 
Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 
 

 
PROCES VERBAL   

privind stabilirea criteriilor de evaluare pentru proba practică în cadrul concursului  

pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de ___________, gradul profesional ____, 

din cadrul Compartimentului _____________________din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 

 
Comisia de concurs constituită prin Decizia managerului Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş 
nr._________ din _____________ pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de 
________________, gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului _________________din 
Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş, a procedat la stabilirea criteriilor de evaluare în vederea 
testării candidaților în cadrul probei practice a concusului, după cum urmează: 
1. Pentru funcțiile artistice din cadrul Compartimentului orchestra simfonică, criteriile de 
notare, precum și ponderile asociate sunt: 
-corectitudine text – Criteriul A =  20 % 
-intonaţie– Criteriul B =   30 % 
-ritmică- Criteriul C =  30 % 
-stil muzical, mijloace de expresie, calitate de sunet, frazare – Criteriul D = 20  %.  
2. Pentru funcțiile artistice din cadrul Compartimentului corul mixt, criteriile de notare, precum 
și ponderile asociate sunt: 
-corectitudine text – Criteriul A =  20 % 
-intonaţie– Criteriul B =   30 % 
-calitate sunet- Criteriul C =  30 % 
-citire la prima vedere – Criteriul D = 20  %.  
 

 
 
 

COMISIA DE CONCURS: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri: 1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 
 
 
PLANUL DE DESFĂȘURARE A PROBEI PRACTICE 
stabilit  în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de 

___________, gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului _________________ 

din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
DATA______________                                             
Numele și prenumele candidatului: ______________ 

1. Data desfăşurării probei practice:  _____________________ 
2. Locul desfăşurării probei practice: Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 
3. Conţinutul probei practice: 
 
a) Pentru funcțiile artistice din cadrul Compartimentului orchestra simfonică 

Criterii de evaluare Ponderea asociată 
criteriului (%) 

Punctaje 
maxime 

Punctaj 
acordat 

Corectitudine text   20  20 puncte  

Intonaţie 30 30 puncte  

Ritmică 30 30 puncte  

Stil muzical, mijloace de expresie, 
calitate de sunet, frazare 

20 20 puncte  

TOTAL 100 PUNCTE  

 
b) Pentru funcțiile artistice din cadrul Compartimentului corul mixt 

Criterii de evaluare Ponderea asociată 
criteriului (%) 

Punctaje 
maxime 

Punctaj 
acordat 

Corectitudine text   20  20 puncte  

Intonaţie 30 30 puncte  

Calitate sunet 30 30 puncte  

Citire la prima vedere 20 20 puncte  

TOTAL 100 PUNCTE  

 
COMISIA DE CONCURS: 

Președinte: ___________________________________ 
Membri: 1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 

 
CANDIDAT___________________ 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 

 

 

BORDEROU DE NOTARE  A PROBEI PRACTICE   
în cadrul concursului  pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de _____________, 
gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului __________________________      
din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 

 
 
Candidat *): ___________________ 
Funcția contractuală: ___________ 
Compartimentul ________________ 

Data: _______________________  
 
 

 
 

Nr. 
Crt. 

 
 

Membrii comisiei 
de concurs 

 
Punctaje acordate criteriilor de evaluare stabilite la proba 

practică 

Total 
punctaj 
proba 

practică 
Criteriul A Criteriul B  Criteriul C  Criteriul   

1       

2       

3       

 
Media: 

 

*) va fi completat pentru  fiecare candidat la concurs 

 
 

COMISIA DE CONCURS: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

   Nr.__________/_____________ 
                                                                                   Dosar __________   

 
 
 

BORDEROU PRIVIND REZULTATELE  PROBEI PRACTICE 
în cadrul concursului  pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de _____________, 
gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului __________________________      
din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Nr. şi data înregistrării 
dosarului de concurs 

Punctajul obţinut 
la proba practică  

Rezultatul*  
 

1.      

2.      

n     

*Se va completa cu mențiunea "admis",  respectiv  "respins". 

 

Afișat astăzi ________________, ora _________ , la sediul şi pe site-ul Filarmonicii de Stat    

Tîrgu Mureș (www.filarmonicams.ro) 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului, la registratura Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş. 
 

COMISIA DE CONCURS: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 

 
              

 
 

 

    F-PO.CRU.34.17 

http://www.filarmonicams.ro/


 

 

Filarmonica de Stat        
Tîrgu Mureș 

 
Compartiment Contabilitate- 

Resurse Umane 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
 

Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante sau temporar vacante din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș 

 
Cod: PO.CRU.33 

Ediţia : I 
Nr. de exemplare:   

Revizia: …. 
Nr. de ex. : ….. 

 
Pagina 51 din  69 
 

 

 

                                                                         

 
 

 
 

                                                                                 

                                  

                                                                                                   Nr. _______ / ___________ 

                             Dosar ______________ 

Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 

Proces-verbal  

Încheiat azi, ____________________, cu ocazia desfășurării probei practice a 
concursului  pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de _____________, gradul 
profesional ____, din cadrul Compartimentului __________________________      din 
Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 de aprobare a 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 imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau 
temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte imediat superioare a personalului contractual din cadrul instituţiilor publice ce 
funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Mureş nr.309/04.12.2014, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş a anunţat, în 
intervalul _______________, concurs pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de 
_________, gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului _________ din Filarmonica de 
Stat Tîrgu Mureş. 
 Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Decizia managerului Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş  
nr.______din ____________, s-au întâlnit în data de _____________, la sediul instituţiei, pentru 
desfășurarea probei practice a concursului. 
Potrivit prevederilor Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante 
corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte imediat 
superioare a personalului contractual din cadrul instituţiilor publice ce funcţionează sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, proba practică a constat în testarea abilităților și 
aptitudinilor practice ale candidaților, fiind notată de către membrii comisiei de concurs cu un 
punctaj de maximum 100 de puncte. 
Comisia de concurs a stabilit, prin Procesul verbal nr.____din_________, criteriile de evaluare a 
candidaților, conform următorului plan de desfășurare a probei practice:  

 pentru funcțiile artistice din cadrul Compartimentului orchestra simfonică, criteriile de 
notare, precum și ponderile asociate sunt: 

-corectitudine text – Criteriul A =  20 % 
-intonaţie– Criteriul B =   30 % 
-ritmică- Criteriul C =  30 % 
-stil muzical, mijloace de expresie, calitate de sunet, frazare – Criteriul D = 20  %.  

 pentru funcțiile artistice din cadrul Compartimentului corul mixt, criteriile de notare, 
precum și ponderile asociate sunt: 

-corectitudine text – Criteriul A =  20 % 
-intonaţie– Criteriul B =   30 % 
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-calitate sunet- Criteriul C =  30 % 
-citire la prima vedere – Criteriul D = 20  %.  
Punctajul acordat de membrii comisiilor de examinare este consemnat în borderoul de notare.  
La ora _________, membrii comisiei de concurs au intrat în sala stabilită pentru desfăşurarea 
probei practice, verificând prezenţa în sală şi identitatea candidaților pe baza cărţii de 
identitate.  
In urma verificării prezenței candidaților, s-a constatat prezența tuturor candidaților înscriși la 
concurs.  
Membrii comisiei de concurs au procedat la notarea fiecărui candidat, fiecare criteriu de 
evaluare al probei practice, fiind punctat astfel încât, totalizate să însumeze 100 puncte.  
Având în vedere că punctajul final obţinut la proba practică de către fiecare candidat este mai 
mare de 50/ 70 de puncte, aceștia au fost declarați „admiși”. 
Punctajele totale pentru proba practică a concursului, sunt: 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Nr. şi data înregistrării 
dosarului de concurs 

Punctajul obţinut la 
proba practică (audiţie) 

Rezultatul*                 

1     

2     

n     

*Se va completa cu mențiunea "admis",  respectiv  "respins". 
 

Rezultatele probei practice ale concursului au fost înscrise în Borderoul privind rezultatul probei 
practice a concursului, anexat, fiind afișate la avizierul și pe site-ul instituției. 
Nu au fost înregistrate contestații/ au fost depuse contestații____________________ 

 
 

COMISIA DE CONCURS: 
 

Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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    Nr.__________/_____________ 

                                                                                   Dosar __________   
 

Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 

 

PROCES VERBAL   

privind stabilirea criteriilor de evaluare pentru proba interviului în cadrul concursului  

pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de ___________, gradul profesional ____, 

din cadrul Compartimentului _____________________din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 
Comisia de concurs constituită prin Decizia managerului Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş 
nr._________ din _____________ pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de 
________________, gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului _________________din 
Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş, a procedat, azi_________, la întocmirea planului de interviu în 
vederea testării candidaților în cadrul probei interviului a concursului, pe baza criteriilor de 
evaluare, după cum urmează: 
 

 
 
 
 

Modalitatea de comunicare a planului de interviu: prin afişare la sediul Filarmonicii de Stat Tîrgu  
Mureş. 

COMISIA DE CONCURS: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 

F-PO.CRU.34.19 

F
u
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ţi

e
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n
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c
e
re

 

Criterii de evaluare Punctaje 
maxime 

Abilităţi și cunoștințe impuse de 
funcţie 

... puncte 

Capacitatea de analiză şi sinteză ... puncte 
Motivaţia candidatului ... puncte 
Comportamentul în situaţiile de 
criză 

... puncte 

Inițiativă și creativitate ... puncte 
Capacitatea de a lua decizii şi de a 
evalua impactul acestora 

... puncte 

Exercitarea controlului decizional ... puncte 
Capacitatea managerială ... puncte 

  TOTAL 100 
PUNCTE 

F
u
n
c
ţi

e
 d

e
 e

x
e
c
u
ți

e
 Criterii de evaluare Punctaje 

maxime 

Abilităţi și cunoștințe impuse de 
funcţie 

... puncte 

Capacitatea de analiză şi sinteză ... puncte 
Motivaţia candidatului ... puncte 
Comportamentul în situaţiile de 
criză 

... puncte 

Inițiativă și creativitate ... puncte 
  TOTAL 100 

PUNCTE 
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            Nr.__________/_____________ 
                                                                                           Dosar __________   

 

Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

                                  
 

PLAN DE DESFĂȘURARE A INTERVIULUI 
stabilit  în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de 

___________, gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului _________________ 

din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
DATA______________                                             
Numele și prenumele candidatului: ______________ 

1. Data desfăşurării interviului:  _____________________ 
2. Locul desfăşurării interviului: Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 
3. Conţinutul probei de interviu:în cadrul interviului vor fi testate următoarele aspecte: 
 
a) pentru funcții de execuție: 

F
u
n
c
ţi

e
 d

e
 

e
x
e
c
u
ți

e
 

Criterii de evaluare Punctaje maxime Punctaj 
acordat 

Abilităţi și cunoștințe impuse de funcţie ... puncte  

Capacitatea de analiză şi sinteză ... puncte  

Motivaţia candidatului ... puncte  

Comportamentul în situaţiile de criză ... puncte  

Inițiativă și creativitate ... puncte  

  TOTAL 100 PUNCTE  

 
b) pentru funcții de conducere: 

F
u
n
c
ţi

e
 d

e
 c

o
n
d
u
c
e
re

 

Criterii de evaluare Punctaje maxime Punctaj 
acordat 

Abilităţi și cunoștințe impuse de funcţie ... puncte  

Capacitatea de analiză şi sinteză ... puncte  

Motivaţia candidatului ... puncte  

Comportamentul în situaţiile de criză ... puncte  

Inițiativă și creativitate ... puncte  

Capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul 
acestora 

... puncte  

Exercitarea controlului decizional ... puncte  

Capacitatea managerială ... puncte  

  TOTAL 100 PUNCTE  
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4. Promovarea interviului: obținerea unui minim de 50/ 70 puncte 
5. Modalitatea de comunicare a planului de interviu: prin afişare la sediul Filarmonicii de Stat 
Tîrgu Mureş 
6. Modalitate de comunicare a rezultatelor obţinute de candidaţi la interviu: prin afişare la sediul 
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş și pe pagina de internet a instituției, www.filarmonicams.ro. 

 
 
 

COMISIA DE CONCURS: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 

 
CANDIDAT____________________ 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

 

 

 

BORDEROU DE NOTARE  A PROBEI INTERVIULUI 
în cadrul concursului  pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de _____________, 
gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului __________________________      
din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 

Numele și prenumele candidatului: ____________________________ 
 
 

 
MEMBRII COMISIEI PUNCTAJUL ACORDAT 

LA PROBA INTERVIULUI 

Semnătura 

 
 

  

 
 

  

  
 

 

 
PUNCTAJ TOTAL 

  

 
 

 

 
 

COMISIA DE CONCURS: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției                                                                         

 
 

    Nr.__________/_____________ 
                                                                                   Dosar __________   

 
 

BORDEROU PRIVIND REZULTATELE  PROBEI INTERVIULUI 
în cadrul concursului  pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de _____________, 
gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului __________________________      
din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Nr. şi data înregistrării 
dosarului de concurs 

Punctajul obţinut 
la proba 

interviului  

Rezultatul*  
 

1     

2     

n     

*Se va completa cu mențiunea "admis",  respectiv  "respins". 
 

Afișat astăzi ________________, ora _________ , la sediul şi pe site-ul Filarmonicii de Stat    

Tîrgu Mureș (www.filarmonicams.ro) 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului, la registratura Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş. 
 

COMISIA DE CONCURS: 
 

Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

                                                                                             Nr. _______ / ___________ 

                Dosar ______________________ 

Proces-verbal  

Încheiat azi, __________, cu ocazia desfășurării probei interviului a concursului  
pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de ____________, gradul profesional __, 
din cadrul Compartimentului _______________din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 de aprobare a 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 imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau 
temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte imediat superioare a personalului contractual din cadrul instituţiilor publice ce 
funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Mureş nr.309/04.12.2014, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş a anunţat, în 
intervalul _______________, concurs pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de 
_________, gradul profesional ____, din cadrul Compartimentului _________ din Filarmonica de 
Stat Tîrgu Mureş. 
 Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Decizia managerului Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş  
nr.______din ____________, s-au întâlnit în data de _____________, la sediul instituţiei, pentru 
desfășurarea probei interviului a concursului. 
Potrivit prevederilor Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante 
corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte imediat 
superioare a personalului contractual din cadrul instituţiilor publice ce funcţionează sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, în cadrul probei interviului au fost testate abilitățile, 
aptitudinile și motivația candidaților, fiind notată de către membrii comisiei de concurs cu un 
punctaj de maximum 100 de puncte. 
Comisia de concurs a stabilit, prin  Procesul verbal nr.____din_________, criteriile de evaluare a 
candidaților, conform următorului plan de interviu:  
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 Criterii de evaluare Punctaj 
maxim 

a) Abilităţi și cunoștințe impuse de funcţie ... puncte 

b) Capacitatea de analiză şi sinteză ... puncte 

c)  Motivaţia candidatului  ... puncte 

d)   Comportamentul în situaţiile de criză  ... puncte 

e)  Inițiativă și creativitate ... puncte 

f) Capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora ... puncte 

g) Exercitarea controlului decizional ... puncte 

h) Capacitatea managerială ... puncte 

                                                                                                      TOTAL:    100 PUNCTE 
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S-au prezentat _____candidați. 
La ora _________, membrii comisiei de concurs au intrat în sala stabilită pentru desfăşurarea 
probei interviului, verificând prezenţa în sală şi identitatea candidaților pe baza cărţii de 
identitate.  
Membrii comisiei de concurs au adresat întrebări candidaţilor, conform planului de interviu. 
Întrebările şi răspunsurile au fost consemnate de secretarul comisiei de concurs pe hârtie 
ștampilată pe fiecare filă cu ștampila instituției şi au fost semnate de membrii comisiei şi de 
candidat (Anexa nr.1 la prezentul proces verbal).  
Acordarea punctajului final pentru proba interviu s-a făcut pe baza mediei aritmetice a 
punctajelor acordate la interviu de fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru 
fiecare candidat şi pentru fiecare dintre criteriile prevăzute în planul de interviu. 
Punctajul acordat de membrii comisiei de concurs este consemnat în borderoul de notare.  
Membrii comisiei de concurs au procedat la notarea fiecărui candidat, fiecare criteriu de 
evaluare al probei interviului, fiind punctat astfel încât, totalizate să însumeze 100 puncte.  
Punctajele totale pentru proba interviului, sunt: 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Nr. şi data înregistrării 
dosarului de concurs 

Punctajul obţinut la 
proba interviului 

Rezultatul*                 

1     

2     

n     

*Se va completa cu mențiunea "admis",  respectiv  "respins". 
 

Rezultatele probei interviului ale concursului au fost înscrise în Borderoul privind rezultatul 
probei interviului a concursului, anexat, fiind afișate la avizierul și pe site-ul instituției. 
Întrebările și răspunsurile la interviu au fost consemnate în scris, în Anexa nr.1 la prezentul 
proces verbal. 
Nu au fost înregistrate contestații/ au fost depuse contestații____________________ 

 

 
 

COMISIA DE CONCURS: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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Anexa nr.1 la  
Procesul-verbal încheiat la data de ___________,cu ocazia susținerii probei 
interviului a concursului  pentru ocuparea postului vacant/ temporar vacant de 
_____________,gradul profesional____, din cadrul Compartimentului 
____________________din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 

 

 

 
 
Întrebarea nr.1 adresată de ________________: ________________________________________________? 
Răspuns candidat: __________________________________________________________________________ 

 
 

Întrebarea nr.2 adresată de ________________: ________________________________________________? 
Răspuns candidat: __________________________________________________________________________ 

 
Întrebarea nr.3 adresată de ________________: ________________________________________________? 
Răspuns candidat: __________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

COMISIA DE CONCURS 
Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
              2.___________________________________  
              3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 

 
 
 
 
CANDIDAT 
Numele și prenumele________________    Semnătura_______________________ 
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Model- rezultatul soluționării contestațiilor depuse în etapa selectării dosarelor/ probei scrise/ 
probei practice/ probei interviului  a concursului 

 
 

 

 

 

 

Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

                                                                                             Nr. _______ / ___________ 

                Dosar ______________________ 

 
 

REZULTATUL CONTESTAȚIEI 
depuse de către d-nul/d-na ............, înregistrată sub nr. .......... din data de 
............ 

 
 

Comisia de solutionare a contestatiilor, în componenta stabilită prin Decizia nr........din data de 
............, emisă de către managerul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, a procedat la analiza 
contestatiei depuse de către d-nul/d-na............................... și a constatat 
următoarele:………………………………………………………………………………………………  
 
În concluzie, contestația a fost ADMISĂ/RESPINSĂ, conform procesului verbal încheiat în  
acest sens.  

Afișat astăzi ________________, ora _________ , la sediul şi pe site-ul Filarmonicii de Stat    

Tîrgu Mureș (www.filarmonicams.ro) 

 
 

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR: 
Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
              2.___________________________________  
              3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

                                                                                             Nr. _______ / ___________ 

                Dosar ______________________ 

 
 
 
 
BORDEROU PRIVIND REZULTATELE  LA CONTESTAȚIILE DEPUSE LA  
proba selectării dosarelor/ proba scrisă/ proba practică/ proba interviului în cadrul 
concursului  pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de ___________, gradul 
profesional __, din cadrul Compartimentului __________din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Rezultatul selectării dosarelor/ 
 punctajul obţinut la proba scrisă/        
proba practică/ proba interviului             

după contestație 

Rezultatul 
contestației* 

 

1    

2    

n    

*Se va completa cu mențiunea "admis",  respectiv  "respins". 
 

Afișat astăzi ________________, ora _________ , la sediul şi pe site-ul Filarmonicii de Stat    

Tîrgu Mureș (www.filarmonicams.ro) 

 
 

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR: 
 

Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

                                                                         
Nr. _______ / ___________ 

                   Dosar ______________  

 

 
CENTRALIZATORUL  NOMINAL CU PUNCTAJELE FINALE  
obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant/ temporar vacant de 
_________________,gradul profesional__________,din cadrul Compartimentului 
_______________________din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Nr. şi data 
înregistrării 
dosarului de 

concurs 

Punctajul obținut la 
proba scrisă/ 

practică, conform 
borderourilor de 

notare* 

Punctajul obținut la 
proba interviului, 

conform 
borderourilor de 

notare* 

Punctajul 
final** 

Rezultat
ul final***              

1       

2       

n       

 
* Acordarea punctajului pentru proba scrisă/ practică s-a făcut pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de 
fiecare membru al comisiei de concurs, iar punctajele acordate la interviu s-au făcut de fiecare membru al comisiei 
de concurs în parte, pentru fiecare candidat şi pentru fiecare dintre criteriile prevăzute în planul de interviu. 
** Punctajul final al concursului s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor finale obţinute la proba scrisă şi 
interviu. 
***Se va completa cu mențiunea "admis",  respectiv  "respins". 

 
NOTĂ: 
Candidaţii declaraţi admişi la concurs sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 
15 zile calendaristice de la data afişării. 
Prin excepţie, în urma unei formulări scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la 
concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un 
termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data 
afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie/ 45 de zile lucrătoare de la data 
afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de conducere. 
În cazul neprezentării la post şi în lipsa unei înştiinţări, postul este declarat vacant, urmând să 
se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa 
postul respectiv. 

Afișat astăzi ________________, ora _________ , la sediul şi pe site-ul Filarmonicii de Stat    

Tîrgu Mureș (www.filarmonicams.ro) 
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COMISIA DE CONCURS: 
 

Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
             2.___________________________________  
             3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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Comisia de examinare constituită prin Decizia nr.____din_______ a managerului instituției 

                                                                                              Nr. _______ / ___________ 

                Dosar ______________  

 
RAPORTUL FINAL 
al concursului pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de _____________,    
gradul profesional____, din cadrul Compartimentului __________________________ din 
Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş 
 
 
 
Comisia de concurs constituită în baza Deciziei managerului Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş nr. 
........din ............... a procedat astăzi,.............., conform prevederilor 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 din 04.12.2014, 
la încheierea raportului final al concursului organizat, în intervalul.............., pentru ocuparea 
postului vacant/ temporar vacant de.........., gradul profesional..........,din cadrul 
Compartimentului ....................din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş, astfel:  
 
Concursul organizat în vederea ocupării postului vacant/ temporar vacant de .................. s-a 
desfășurat în conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus. 
Prin adresa nr.........din data de ..............,Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de ordonator 
principal de credite, a aprobat demararea procedurii de ocupare a postului în cauză, potrivit 
prevederilor legale, cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate în bugetul 
instituției.  
 Prin adresa nr..... din data de ......a fost transmisă către Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Mureș ”Situația privind locurile de muncă vacante”- formularul tip prevăzut în 
Anexa 1A la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul  asigurărilor 
pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. 
Anunțul privind organizarea concursului în vederea ocupării postului de............................... 
a fost afișat în data de..............la avizierul instituției și pe site-ul Filarmonicii de Stat Tîrgu 
Mureș (www.filarmonicams.ro) la secțiunea Relații și informații publice- Concurs posturi. 
Anunțul a fost publicat în  Monitorul Oficial, partea a III-a, prin adresa nr. ... din ...., a fost 
transmis spre publicare către portalul posturi.gov.ro  în data de ..... și a fost publicat, în data 
de ...... , în ziarul local ..................., prin adresa nr. ... din .... . 
Au depus dosare de concurs următorii candidați: 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidaților Nr. şi data înregistrării dosarului 
de concurs 

1   

2   

n   

 

http://www.filarmonicams.ro/
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I. INFORMAŢII PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR: 
Potrivit prevederilor regulamentului menționat mai sus, Comisia de concurs s-a întrunit în data 
de ......, la sediul instituției şi a procedat la selectarea dosarelor candidaţilor înscrişi la 
concursul pentru ocuparea postului vacant/ temporar vacant de _____________  din Filarmonica 
de Stat Tîrgu Mureş, în urma căreia comisia de concurs a încheiat procesul verbal nr. 
............... din data de ..............., rezultatul probei de selecție fiind următorul: 
 

Nr.crt Numele şi prenumele 
candidaților 

Nr. şi data înregistrării 
dosarului de concurs 

Rezultatul selecţiei 
dosarului de concurs 

1   
 

2    

n    

 

Nu au fost înregistrate contestații/ au fost depuse contestații__________________________ 

Mod de soluționare:_______________________________________________________________ 

 
II. INFORMAŢII PRIVIND PROBA SCRISĂ/ PRACTICĂ 
1. Etapa a-II-a a concursului - proba scrisă, s-a desfăşurat în data de ................., în intervalul 
orar ................., la locul stabilit prin anunţ, în prezenţa comisiei de concurs, care a încheiat 
procesul verbal nr. ............ din ............., rezultatul probei scrise fiind următorul: 
 

Nr.crt Numele şi prenumele 
candidaților 

Punctajul probei scrise  Rezultatul probei scrise 

1   
 

2    

n    

 
2.Etapa a II-a a concursului- proba practică, s-a desfăşurat în data de ................, în intervalul 
orar ................., la locul stabilit prin anunţ, în conformitate cu planul probei practice, în 
prezenţa comisiei de concurs, în urma căreia comisia de concurs a încheiat procesul verbal nr. 
......din ....................,(anexe fiind planul probei practice şi borderoul de notare 
centralizator), rezultatul probei practice fiind următorul: 

 

 

Nr.crt Numele şi prenumele 
candidaților 

Punctajul probei 
practice 

Rezultatul probei practice 

1   
 

2    

n    

 
 Nu au fost înregistrate contestații/ au fost depuse contestații__________________________ 

 Mod de soluționare:_______________________________________________________________ 
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III. INFORMAŢII PRIVIND PROBA INTERVIULUI  
Etapa a-III-a a concursului - interviul, s-a desfăşurat în data de ........................, în intervalul 
orar ................., la locul stabilit prin anunţ, în conformitate cu planul interviului, în prezenţa 
comisiei de concurs, în urma căreia comisia de concurs a încheiat procesul verbal nr. ........din 
..........., (anexe fiind planul interviului, borderoul de notare centralizator, precum şi Anexa în 
care s-au consemnat  răspunsurile candidaţilor la întrebările din planul interviului),  rezultatul 
probei interviului fiind următorul: 
 

Nr.crt Numele şi prenumele 
candidaților 

Punctajul probei 
interviului 

Rezultatul probei interviului 

1   
 

2    

n    

 
 Nu au fost înregistrate contestații/ au fost depuse contestații__________________________ 

 Mod de soluționare:_______________________________________________________________ 

Potrivit prevederilor art.30 din Regulament, punctajul final al concursului s-a calculat ca medie 
aritmetică a punctajului obţinut la proba scrisă/ practică şi interviu, rezultatul final al 
concursului fiind următorul: 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Nr. şi data 
înregistrării 
dosarului de 

concurs 

Punctajul obținut 
la proba scrisă/ 

practică 

Punctajul 
obținut la proba 

interviului 

Punctajul 
final 

Rezultatul 
final              

1       

2       

n       

 
Având în vedere punctajele finale obţinute de candidați, consemnate în Centralizatorul final 
privind rezultatele concursului, comisia de concurs declară ”admis” pe d-nul/d-na               
.........................., care a obținut nota finală.........și propune managerului instituției 
angajarea pe postul de....................., pentru care a concurat. 
 

Comunicarea rezultatului fiecărei probe a concursului, inclusiv a rezultatului final, s-au realizat 
prin afişare la avizierul și pe site-ul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș (www.filarmonicams.ro). 

Anexele următoare fac parte din prezentul Raport final al concursului pentru ocuparea 
postului vacant/temporar vacant de .................,gradul profesional ...., din cadrul 
Compartimentului ............................... din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş: 
-.................(Consemnări interviu); 
-.................(Consemnări proba practică) 

 
COMISIA DE CONCURS 

Președinte: ___________________________________ 
Membri:  1.___________________________________ 
              2.___________________________________  
              3.___________________________________ 
Secretar:   ___________________________________ 
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11. Cuprins  
 

 

 

Numărul 

componenţei 

în cadrul 

procedurii 

operaționale 

Denumirea componenţei din cadrul procedurii 

operaționale 
Pagina 

  Coperta    

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

operaționale 

1 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaționale 

1 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, 

după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaționale 

1 

4. Scopul procedurii operaționale 2 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 2 

6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale 2 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 

operaționale 

3 

8. Descrierea procedurii operaționale 3-14 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 14-17 

10 Anexe, înregistrări, arhivări 17-67 

11 Cuprins 68 

12 Formular analiză procedură 69 
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12. Formular analiză procedură 

 
Compartiment 

Conducător 
compartiment 
 

 
Nume şi 

prenume 

Aviz favorabil 
Aviz 

nefavorabil 
 

DA Semnătura Data Observaţii Semnătura Data 

 
Conducere 
 
 

Director adjunct Cristina Covaciu      

 

Compartimentul 
Contabilitate-Resurse 
umane 

Contabil șef Adrian Dragomir      
 

Compartimentul 
Organizare concerte-
Relații publice 

Secretar artistic- 
Secretar Comisie 
SCIM 

Szallos-Farkas 
Margit 
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