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______________________________________________________________________________ 
Filarmonica de Stat Botoşani 
Cod fiscal 3433955 
Str. Marchian nr.5, Botoşani, cod: 710200 
Telefon – Fax: 0231/516 510;  
Telefoane: 581 039; 581 009 
E-mail: filarmonicabotosani1953@gmail.com şi 

                                                                    filarmonicabotosani@yahoo.com  

Nr.  1249 / 27.08.2018 

A N U N Ţ 

              Filarmonica de Stat cu sediul în municipiul Botoșani, str. Marchian nr.5, județul 
Botoșani, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției de 
execuție contractual vacante de ARTIST INSTRUMENTIST - COD COR 265219, la 
următoarele partide:   

- PARTIDA VIOARA a-I-a  – 1 post DEBUTANT; 
- PARTIDA VIOARA a-II-a – 1 post DEBUTANT;  
- PARTIDA VIOLONCEL – 1 post  DEBUTANT; 
- PARTIDA CORN – 1 post DEBUTANT. 

aparținând – Compartimentului Artistic – Orchestra Simfonica - conform HG 1027/2014 pentru 
modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

Condiții generale necesare ocupării unui post contractual vacant: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;  

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d) are capacitate deplina de exercitiu; 

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 
cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea 
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar 
face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 
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Condiții specifice: - studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă Facultatea de 
” INTERPRETARE MUZICALĂ” ; cunoașterea amănunțită a partiturilor interpretate, îndemânare 
și abilitate în realizarea cerințelor postului, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, 
capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres, punctualitate, seriozitate, adaptabilitate. 

 ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE 
ÎNSCRIERE LA CONCURS 

- cererea de înscriere la concurs adresată managerului instituției ; 

- curriculum vitae; 

- 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; 

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul 
de familie al candidatului, sau de către unitățile sanitare abilitate; 

- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, 
dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei 
dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire); 

- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică. 

              Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi 
certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în 
copii legalizate. 

Concursul pentru funcția de artist instrumentist se va desfășura astfel: 

Etapa I  – eliminatorie    

19.09.2018 ora 10.00 selecția dosarelor; 

20.09.2018 ora 10.00 – afișarea tabelului cu candidații admiși să participle la concurs; 

Etapa a –I I - a 

Proba interpretare  în data de 24.09.2018 ora  - 14.00 – sediul Filarmonicii de Stat nr.5, 
Botoșani – sala de spectacol – Casa de Cultură a Sindicatelor Botoșani; 

- proba de interpretare, va cuprinde : 
- PRIMA PROBĂ – interpretare ; 

- prima parte, sau a doua și a treia dintr-un concert; 
                           - două părți sonată; 
 
 
                           - studiu sau capriciu. 
- PROBA A DOUA - citire la prima vedere.  
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Promovarea în etapa a – I I I  – a este condiționată de obținerea a cel puțin 50 de 
puncte la etapa – I I  – a.  

Etapa a –I I I - a 

Proba interviu în data de 26.09.2018 ora  - 14.00 - sediul Filarmonicii de Stat nr.5, Botoșani – 
sala cu oglinzi - Casa de Cultură a Sindicatelor Botoșani; 

- proba interviu va cuprinde: 

- întrebări cu privire la tehnicile de interpretare, adordarea lucrărilor din punct de vedere stilistic. 

Calendarul de desfașurare a concursului : 

 Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 14.09.2018 ora 16.00; 
 Selecția dosarelor de înscriere – 19.09.2018 ora 10.00; 
 Rezultatul selecției dosarelor: 20.09.2018 ora 10.00; 
 Proba interpretare 24.09.2018 ora 14.00 
 Afișarea rezultatelor pentru proba de interpretare 25.09.2018 ora 10.00 
 Depunerea contestatiilor 25.09.2018 până la ora 14.00 
 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor 26.09.2018 ora 11.00 
 Proba interviu 26.09.2018 ora 14.00 
 Aișarea rezultatelor 27.09.2018 ora 15.00. 
 Depunerea contestatiilor 28.09.2018 până la ora 11.00 
 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor  28.09.2018 ora 14.00 

            Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III –a, data limită fiind 14.09.2018 ora 
16.00, la sediul Filarmonicii de Stat din Botoșani str. Marchian nr.5. Compartimentul Resurse 
Umane, persoana de contact – Referent de specialitate resurse umane Elena Aivăncesei 
telefon/fax 0231/516510 e-maill filarmonicabotosani@yahoo.com 

 

MANAGER 
MIHAI SÎRBU          

           
 
 
 
 

                                                                                                 Întocmit 
                                                                                                         Referent de specialitate R.U 

                                                                                                         Elena Aivăncesei 
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