
Semnătura candidatului: Data: 

FILARMONICA DE STAR ORADEA  

AUDIȚIE PRIVIND ANGAJAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A PERSONALULUI 
ARTISTIC 

Cerere-tip 
Către Managerul Filarmonicii de Stat Oradea 

 

Numele şi prenumele candidatului: 

Data nașterii: CNP: 

Domiciliu: 

E-mail: Telefon: 

 
Declar că doresc să candidez pentru INSTRUMENTUL / PARTIDA CORALĂ: 

 
                                                      . 
(se va completa denumirea INSTRUMENTULUI / PARTIDEI CORALE) 

 
Am luat cunoştinţă de condiţiile prevăzute de Art. 5 din PROCEDURA ANGAJĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A 
PERSONALULUI ARTISTIC (în continuare, „Procedura”); nu pot fi angajat/ă în cadrul Filarmonicii de Stat Oradea fără 
a promova Audiția conform Art. 7 pct. 4. 
 
Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului, de faptul că nu mai pot completa dosarul de concurs după încheierea 
perioadei de înscriere și de faptul că informările despre acest concurs le voi regăsi pe pagina de internet a Filarmonicii de 
Stat Oradea (www.filarmonicaoradea.ro) și la avizierul instituției.  
 
Menționez că documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română. Am luat 
cunoștință de faptul că trebuie să depun, electronic, următoarele documente personale, în următoarea ordine: 

• cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei publice, disponibilă pe pagina de internet a 
Filarmonicii de Stat Oradea, semnată de candidat, completată olograf și semnată; 

• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
• 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; 

• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; 

• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil 
cu funcţia pentru care candidează (declarație pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale, 
completată olograf și semnată, disponibilă pe pagina de internet a Filarmonicii de Stat Oradea); 

• 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; 

• curriculum vitae; 
• declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă pe pagina de internet 

a Filarmonicii de Stat Oradea; 
 
Înscrierea se va realiza online (auditie@filarmonicaoradea.ro) și la sediul Filarmonicii de Stat Oradea. Documentele 
de înscriere mai sus menţionate transmise electronic vor fi scanate după original, în format pdf, într-un singur fișier. 
 
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea nulităţii 
înscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale. 

 


