
 

 

 

    

 
Nr.înreg. 5878/01.11.2022 

 

ANUNŢ 

 Filarmonica „Banatul” Timişoara, cu sediul în localitatea Timişoara, B-dul C.D. Loga, nr.2, 

județul Timiș, organizează în data de 16.11.2022, ora 10:00, concurs pentru ocuparea funcţiei 

contractuale temporar vacante, de consilier juridic, grad profesional I, conform HG 

286/23.03.2011.   

 Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286 din 

23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare privind Regulamentul-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, coroborat cu 

art.2, alin.1) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 80/16 iunie 2022 privind reglementarea unor măsuri în 

domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar. 

 

Etapele stabilite pentru concurs sunt: 

1. Selecţia dosarelor (în cadrul acestei etape se verifică conformitatea conţinutului dosarului cu 

cerinţele din anunţul de înscriere la concurs); 

2. Etapa a I-a - proba scrisă (în cadrul acestei etape se verifică cunoştinţele teoretice şi 

cunoştinţele de operare pe calculator ale candidaţilor); 

3. Etapa a II-a- interviul (în cadrul acestei etape se verifică şi cunoştinţele de limbă engleză ale 

candidaţilor). 

 

 Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului, numai candidaţii declaraţi „admis” la 

etapa precedentă. 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

- data limită de depunere a dosarelor de concurs : 08.11.2022, ora 14:00; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de concurs : 09.11.2022, ora 14:00; 

- termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor: 10.11.2022, ora 

14:00; 
- afişarea rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor: 11.11.2022, ora 14:00; 

- proba practică: 16.11.2022, ora 10.00; 

- afişarea rezultatului probei practice : 17.11.2022, ora 12.00; 

- termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la proba practică: 18.11.2022, ora 12.00; 

- afişarea rezultatului contestaţiilor privind proba parctică : 21.11.2022, ora 14:00; 

- proba interviu: 22.11.2022, ora 10.00. 

 Dosarele se vor depune la secretariatul instituției (etajul I) în intervalul orar 9:00-

14:00, de luni până vineri. 

Condiţiile generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor 

contractuale sunt:  
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 



 

 

 

- 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; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

- 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. 

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor 

contractuale sunt:  
 

 studii superioare în domeniul Juridic, absolvite cu diplomă de licență; 

 vechime în muncă – cel putin 4 ani; 

 cunostințe de operare PC – nivel avansat; 

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un 

dosar de concurs care va conține următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs; 

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 Filarmonica „Banatul” Timişoara; 

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția 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 în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

g) curriculum vitae Europass; 

h) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

           

 În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei 

probe a concursului. 

 Copiile de pe actele menţionate se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru 

certificare „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs. 

 Pentru cetăţenii români care au efectuat studiile superioare-universitare în străinătate, 

precum şi pentru cetăţenii statelor membre UE, altele decât România, care au efectuat studiile 

superioare-universitare în ţara de provenienţă, este necesară echivalarea-recunoaşterea, potrivit 

legii, a diplomelor de studii precizate în condiţiile specifice de participare la concurs. Totodată, în 

condiţiile în care documentele din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte organisme decât 

cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse şi legalizate. 

 Relații suplimentare se pot obține la sediul  Filarmonicii „Banatul” Timişoara din 

Bulevardul C.D. Loga, nr.2, la numărul de telefon 0256/492521 sau pe site-ul instituţiei. 

  



 

 

 

Bibliografia de concurs: 

 Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioarea; 

 Legea nr.  53 din 24 ianuarie 2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioarea; 

 Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările 

ulterioarea; 

 Legea nr. 134 din 1 iulie 2010  privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioarea; 

 Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia cu modificările şi completările ulterioarea; 

 Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioarea; 

 Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările 

ulterioarea; 

 Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea 

nr. 353 din 3 decembrie, cu modificările şi completările ulterioarea; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor 

de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al 

aşezămintelor culturale de drept public, cu modificările şi completările ulterioarea; 

 Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioarea; 

 Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrative, cu modificările şi 

completările ulterioarea. 

 

 

 

  


