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ANEXA NR 2 LA REGULAMENTUL INTERN AL FILARMONICiH DE STAT ORADEA 

PROCEDURA ANGAJ�RII PRIN NEGOCIERE DIRECT� 

A PERSONALULUI ARTISTIC 

PREAMBUL 

in cazul contractelor individuale de munc� încheiate pe durat� determinat�, angajarea se poate face 
_i în mod direct, prin acordul p�r�ilor. In acest sens institu�ia poate organiza o audi�ie �il sau interviu. 

Prezenta procedur� se va desfá_ura doar dac� angajatorul apreciaz� caracterl ei necesar _i oportun, 
in explicitarea valorific�ri acordului p�r�ilor _i pentru asigurarea transparentei decizionale �i nu constituie 
obligatie a angajatorului, în temeiul art.13 alin.(3) din 0.G nr.21/2007 privind institutile _i 

companiile de spectacole sau concerte, precum �i desfäsurarea activitäsii de impresariat artistic, 

forma actualizat�. 

ART.1 Initierea audi�iei 

1. In raport de necesit�ji, conduc�torul structurii organizatorice în care exist� postul vacant sau 

temporar vacant întocme_te un referat prin care propune managerului institu�iei ocuparea postului respectiv 
_i ini�ierea procedurii pentru ocuparea postului prin negociere direct�, cu organizarea unei audi�i _i/sau 

interviu. 

2. Referatul pentru organizarea audi�iei trebuie sã cuprind� elementele preväzute la pet.4.2.A.2 

din PROCEDURA PENTRU ORGANIZAREA �I DESF AUDI�IEI PENTRU OCUPAREA 
POSTURILOR VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL FILARMONICIU DE STAT 
ORADEA (numita în continuare Procedura). 



3. Referatul este aprobat de manager _i avizat de Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, 

astfel: a) avizul referentului cu atribu�ii resurse umane: certific� existenta postului vacant sau temporar 
vacant in statul de functii în cadrul structurii organizatorice respective; b) avizul contabilului _ef certific� 
existen�a resurselor financiare necesare finan��rii postului dup� ocuparea acestuia, c) managerul: aprob� 
referatul. 

4. Dupä aprobarea referatului, acesta este direc�ionat c�tre referentul cu atribu�ii resurse umane din 

cadrul Compartimentului Contabilitate Resurse Umane pentru întocmirea metodologiei de desfã�urare a 
AUDI�IEI, conform conditilor specificate de conduc�torul structurii din cadrul c�reia se aflä postul 
aceasta fiind aprobat� de managerul institu�iei. 

ART.2 Stabilirea condi�iilor de participare 

1. La audi�ia organizat� pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant prin încheierea unui 

contract pe durat� determinat� poate participa orice persoan� care îndepline_te condi�iile generale _i 
conditiile specifice stabilite prin fi_a postului pentru ocuparea respectivei functii contractuale. 

2. Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndepline_te condi�iile prev�zute 

la pct.4.2.B.2 din Procedura. 

3. Conditile specifice pe care trebuie sä le indeplineasc� persoana care particip� la audi�ia pentru 

ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza f+_ei postului, la propunerea structurilor 

în al c�ror stat de functii se afl� func�ia vacant� _i se refer�, în principal, la: a) studii de specialitate; b) 
perfection�ri/ specializ�ri; c) vechime în munc�/ vechime în specialitate; d) cuno_tin�e de limbi str�ine; e) 

cuno_tin�e de operare pe calculator; f) abilit��i _i aptitudini corespunz�toare specificului postului. 

ART.3 Publicarea audi�iei 

1. Institupia public� organizatoare are obliga�ia s� publice, cu cel pu�in 10 zile lucrätoare înainte de 

data stabilitä pentru audi�ia pentru ocuparea unui post vacant sau a unui post temporar vacant, anuntul 

privind audi�ia la sediul acesteia. Dac� autoritatea sau institu�ia public� are pagin� de internet, afi_area se 

face _i pe aceast� pagin�, la sec�iunea special creat� în acest scop. 

2. Anuntul va cuprinde obligatoriu elementele preväzute la pct.4.2D.2 din Procedura. 

3. Informa�ile referitoare a organizarea _i desfá_urarea auditiei, prezentate la alin. precedent se 
men�in la locul de afi_are _i, dup� caz, pe pagina de internet a institu�iei publice pân� la finalizarea audi�iei. 

ART.4 Dosarul de înscriere 

1. Pentru înscrierea la audi�ie, în termen de 10 zile lucr�toare de la data afi_�rii anun�ului pentru 
ocuparea unui post vacant, respectiv un post temporar vacant, candida�ii vor prezenta un dosar de înscriere 
la audi�ie care va con�ine documentele prev�zute la pct.4.2.C.I din Procedura. 

2. In cazul documentului prev�zt la lit.e), candidatul declarat admis la selec�ia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declara�ie pe propria r�spundere c� nu are antecedente penale, are obliga�ia de a 



completa dosarul de înscriere la auditie cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pån� la data 

desf�_ur�rii probei practice. 

3. Actele prev�zute la literele b) d) vor fi prezentate �i în original în vederea verific�rii 

conformit��ii copilor cu acestea. 

4. Pentru înscrierea la audi�ie, candida�ii vor depune dosarul de înscriere la registratura institu�iei 
pân� la data stabilit� în anun�ul afi_at _i publicat, pentru a fi directionat secretarului comisiei de audi�ie. 
Dosarele de audi�ie primesc num�r de înregistrare care se comunic� _i candidatului, pentru a putea urm�ri 
circuitul acestuia în procedura de desf�_urare a audi�iei _i a rezultatelor obtinute în urnma fiec�rei etape de 

evaluare. 

ART.5 Desf�_urarea audi�iei 

1. Audi�ie pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant const�, de regul�, în 3 etape 
succesive, dup� cum urmeaz�: a) selectia dosarelor de înscriere; b) probä practic�/audi�ia; c) interviul. Se 

pot prezenta la urm�toarea etap� numai candidati declara�i admi_i la etapa precedent�. 

A. Selec�ia dosarelor de înscriere 

1. Comisia de evaluare áre obliga�ia de á sélectä dosarële pe baza îndeplinirii condi�iilor de 
participare, în termen de maximum dou� zile lucr�toare de la data expir�rii termenului de depunere a 

dosarelor. 

2. Rezultatul selec�iei dosarelor este consemnat în Procesul verbal privind selec�ia dosarelor, care 

este întocmit pe baza Borderoului privind rezultatele probei de selec�ie a dosarelor, fiind semnat de membrii 

comisiei de evaluare. 

3. Rezultatele select�rii dosarelor de înscriere se afi_eaz� de c�tre secretarul comisiei de evaluare, 
cu men�iunea "admis" sau "respins", înso�it�, dup� caz, de motivul respingeri, la sediu �i pe pagina de 
internet a institu�iei publice, în termen de o zi lucrätoare de la expirarea termenului preväzut la punctul 1. 

B. Organizarea �i desfä_urarea probei practice 

1. Proba practic� const� în testarea abilit��ilor _i aptitudinilor practice ale candidatului în vederea 

ocup�rii postului vacant sau temporar vacant pentru care candideaz�. 

2. Proba practic� se desf�_oar�, în maxim 4 zile lucrätoare de la data afi_ärii rezultatelor select�rii 
dosarelor, pe baza Planului de desf�_urare a probei practice stabilit de comisia de evaluare prin Procesul 
verbal privind stabilirea criterilor de evaluare pentru proba practic� în cadrul evaluäri _i va include 

criteriile de evaluare prev�zute la pet.I1.2, lit.a-e din Procedura. 

3. În vederea test�rii pentru proba practic� se pot stabili �i alte criterii de evaluare. 

4. Tinând cont de specificul postului, rezultat din fi_a de post, în cadrul probei practice, respectiv 

audi�ie, pentru func�iile artistice din cadrul Compartimentului orchestra simfonic�, criteriile de notare, 
precum _i ponderile asociate sunt: -Citeriul A: corectitudine text = 20 %-Criteriul B: intona�ie = 30 %-

Criteriul C: ritmic� =30 % Criteriul D: stil muzical, mijloace de expresie, calitate de sunet, frazare-20 %. 

5.Tinand cont de specificul postului, rezultat din fi_a de post, în cadrul probei practice, respectiv 
audi�ie, pentru func�ile artistice din cadrul Compartimentului corul mixt, criteriile de notare, precum _i 



ponderile asociate sunt: -Criteriul A: corectitudine text = 20 % -Criteriul B: intona�ie= 30 %-Criteriul C: 
calitate sunet 30 % -Criteriul D: citire la prima vedere= 20 %. 

6. Aspectele constatate în timpul derulärii probei practice sunt consemnate în scris de c�tre 
secretarul comisiei de evaluare în Procesul verbal privind desfá_urarea probei practice din cadrul audi�iei 
de ocupare a postului vacant/ temporar vacant, document care se semneaz� de membrii comisiei _i de 
candidat _i care este întocmit pe baza Borderoului privind rezultatele probei practice á audi�iei. 

C. Organizarea _i desfä_urarea interviului 

1. In cadrul interviului se testeaz� abilit�ile, aptitudinile _i motiva�ia eandida�ilor. Proba interviului 
poate fi sus�inut� doar de c�tre acei candida�i declara�i admi_i la proba practic�. 

2. Interviul se sus�ine într-un termen de maximum 4 zile lucr�toare de la data sus�inerii probei 
practice. Data �i ora sus�inerii interviului se afi_eaz� obligatoriu odat� cu rezultatele la Proba practic�. 

3. Interviul se realizeaz� conform Planului de desf�_urare a interviului stabilit de comisia de 
evaluare prin Procesul verbal privind stabilirea criteriilor de evaluare pentru proba interviului, în ziua 

desfä_urärii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare preväzute la pct.IV.3 din Procedura. 

4. Membrii comisiei acord� individual punctaje pentru fiecare dintre eriteriile stabilite prin planul 
de interviu, pe care le noteaz� în Borderoul de notare a interviului. Urmare desfa�ur�rii acestei probe �i 
acord�ri punctajelor, se încheie Procesul verbal privind desf�_urarea probei interviului din cadrul audi�iei 
de ocupare a postului vacant/ temporar vacant, prin grija secretarului comisiei de evaluare, document care 

se semneaz� de membrii comisiei _i de secretar �i care este întocmit pe baza Borderoului privind rezultatele 

probei interviului. 

ART.6 Notarea probelor _i comunicarea rezultatelor 

1. Punctajul maximum pentru fiecare prob� a evalu�rii este de 100 de puncte. Notarea probei 
practice _i a interviului se face în termen de maximum o zi lucr�toare de la finalizarea f+ec�rei probe. 

Interviul _i/sau proba practic� se noteaz� pe baza criteriilor preväzute _i a punctajelor maxime stabilite de 

comisia de evaluare prin planul de interviu, respectiv planul probei practice. 

2. Membrii comisiei de acordä, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile preväzute. 
Punctajele se acord� de c�tre fiecare membru al comisiei de evaluare în parte, pentru fiecare candidat �i se 
noteaz� în Borderoul de notare a probei scrise/ practice �i Borderoul de notare a interviului. 

3. Comunicarca rezultatelor la fiecare prob� a audijiei se face prin specificarea punctajului final al 
fiec�rui candidat �i a men�iuni "admis" sau "respins", prin afi_are la sediul _i pe pagina de intermet a 
institu�iei publice, în termen de maximum o zi lucr�ätoare de la data finalizärii probei. 

4. Sunt declara�i admi_i candida�ii care au obtinut minimum 50 de puncte la fiecare dintre evalu�rile 
prev�zute la Art. 5, pct. b) _i c) organizate pentru ocuparea functilor contractuale de executjie; Punctajul 

final se calculeaz� ca medie aritmetic� a punctajelor ob�inute la proba practic� �i interviu. Astfel, punctajele 
finale ale audi�iei, în ordine descresc�toare, vor fi iînscrise de secretarul comisiei în Centralizatorul cu 
punctajele finale obtinute la audi�ia de ocupare a postului vacant/ temporar vacant, în care se va men�iona 
pentru fiecare candidat punctajul obtinut la fiecare dintre probele audi�iei, precum _i sintagma "admis" sau 

"respins". 



5. Centralizatorul se semneaza de fiecare dintre membrii comisiei de audi"tie. Se considerii admis la
auditia pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obtinut eel mai mare punctaj 
dintte candida�i care au concurat pentru acela�i post, cu condi�a ca ace�tia sii fi ob\inut punctajul minim 
necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul eel mai mare la proba practica, 
iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fl invitati la un nou interviu in urma 
caruia comisia de evaluare va decide asupra candidatului c�tigator. 

6. Rezultatele finale ale auditiei de ocupare a unei functii contractuale vacante sau temporar vacante
se. c.onsemne.aza.to.Raportul final al au.ditiel, Ooc.ume.ntul se. tntocme.�te. d .oar in situatia.in c.are. sunt parc.urse. 
toate etapele auditiei, existand eel putin un candidat declarat admis care se poate prezenta la post. 
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Avocat Costea Ovidiu 
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