Nr.2485/11.11.2015

ANUNŢ
Filarmonica « Ion Dumitrescu » Râmnicu Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea
prevederilor H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale,
modificată şi completată, pentru ocuparea postului vacant personal contractual pe perioadă
nedetermină de :

Economist, grad IA – 1 post - Compartiment Resurse Umane.
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copie certificat de naştere;
d) copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;
e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.
f) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
h) 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;
i) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.
În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe
a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - f) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de concurs se depun la sediul Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea,
strada Calea lui Traian, nr 138B, Râmnicu Vâlcea, la Compartimentul Juridic, ultima zi de
depunere fiind 03 decembrie 2015 ore 16.00.
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Condiţii generale de participare la concurs:
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 a 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 exepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Condiţii specifice de participare la concurs:
-

Condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor economice
Condiţii de vechime: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de
economist.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Concursul va avea loc la sediul Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian,
nr.138B, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea.
- selecţia dosarelor de concurs în data de 07 decembrie 2015;
- proba scrisă în data de 10 decembrie 2015 ora 10.00
- interviu în data de 16 decembrie 2015, ora 10.00

Bibliografie pentru ocuparea functiei contractuale vacante de economist, grad IA din
cadrul Compartimentului Resurse Umane :
1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare (Cap.I-IV, IX, X);
2. Ordonanta nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si
desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. OUG. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si
completarile ulterioare;
4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice,.
5. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat;
6. Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
7. Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
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8. Hotararea nr.286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale
si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata;
9. Hotararea nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatiilor;
10. Hotararea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor
din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu
modificarile si completarile ulterioare;
12. Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Titlul IV Cap.I, II, III, si Titlul V Cap.I, II, III, IV,V,
VI).

Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Operaţiune

Termen/Data

Afişare anunţ concurs
Depunere dosar: data şi ora limită pentru depunerea dosarelor
de concurs
Selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor
Depunere contestaţii selecţie dosare
Soluţionare contestaţii si afişare contestaţii selecţie dosare
Proba scrisă
Afişare rezultate probă scrisă
Depunere contestaţii rezultat probă scrisă
Soluţionare contestatii probă scrisă
Interviu
Afişare rezultat interviu
Depunere contestaţii rezultat interviu
Soluţionare contestaţii interviu
Afişare rezultate finale

16.11.2015
03.12.2015 ora 16.00
04-07.12.2015
08.12.2015
09.12.2015
10.12.2015 ora 10.00
11.12.2015
14.12.2015
15.12.2015
16.12.2015 ora 10.00
17.12.2015
18.12.2015
21.12.2015
22.12.2015

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Juridic, telefon 0350803036.

MANAGER,
dirijor Mihail ŞTEFĂNESCU
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