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Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea, pe perioadă
determinată, a unui post temporar vacant de îngrijitor, în cadrul Compartimentului

Administrativ

Filarmonica Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, a
unui post temporar vacant  (până la 20.06.2021) de îngrijitor, în cadrul Compartimentului
Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să
îndeplinească  următoarele  condiţii  generale,  conform  art.  3  al  Regulamentului-cadru
aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  286  din  23  martie  2011,  cu  modificările  şi
completările ulterioare: 

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 condamnat 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 funcţiei
contractuale sunt:

- Studii medii sau gimnaziale
- Vechimea în muncă nu este necesară

Concursul va avea probă scrisă, probă practică și interviu, constând în întrebări din
tematica anunţată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:



-  27  ianuarie  2021,  ora  12.00:  termenul  limită  pentru  depunerea  dosarelor,  la  sediul
Filarmonicii  Piteşti,  situat  în Mun.  Piteşti,  str.  Calea  Bucureşti,  nr.2-Centru
Multifuncţional, la compartimentul Resurse umane, telefon 0248/220 111;
- proba scrisă va avea loc în data de 03 februarie 2021, ora 10.00, proba practică în data de
08 februarie 2021, ora 10.00, iar interviul în data de 08 februarie 2021, ora 13.00, toate la
sediul  Filarmonicii  Piteşti,  situat  în Mun.  Piteşti,  str.  Calea  Bucureşti,  nr.2-Centru
Multifuncţional. Rezultatul fiecarei probe se afişează în termen de 1 zi lucrătoare de la data
finalizării  acestora  la  avizierul  Filarmonicii  Piteşti,  precum şi  pe  pagina  de  internet  a
instituţiei, www.filarmonicapitesti.ro. Contestaţiile pentru fiecare probă se pot depune în
termen de 1 zi lucrătoare de la afişarea acestora, iar rezultatele finale vor fi comunicate în
termen de 1 zi lucrătoare.

Conform art. 6 al Regulamentului-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,  pentru înscrierea  la  concurs
candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată  instituţiei publice organizatoare conform

modelului afişat;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit

legii, după caz;
3. 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 autoritatea sau instituţia publică;

4. cazierul  judiciar  sau o declaraţie  pe propria  răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

5. 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 unitățile sanitare abilitate;

6. curriculum vitae.
      Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,  data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În  cazul  în  care  candidatul  depune  o  declaraţie  pe  proprie  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.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii vor fi prezentate şi în original
în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:
     - răspunde de curăţenia sălii de spectacol, birourilor, holurilor, a tuturor încăperilor şi a
grupurilor sanitare din clădire      
     -  de fiecare dată când se desfăşoară activităţile artistice face curăţenie în  cabinele
artiştilor, scenă, curăţă scaunele şi pupitrele
     - curăţenia va fi executată înaintea începerii programului de repetiţii şi concerte



     - informează zilnic orice pagubă adusă în avutul institutiei în sala de concerte, pe scena,
în hol, în grupurile sanitare, cabinele instrumentiştilor etc., pentru a lua masurile cuvenite
     - răspunde de secretul documentelor aflate în birourile unde face curăţenie
     - lipeşte afişe pentru promovarea concertelor instituţiei.
     - este obligat să execute şi alte sarcini în limita competenţelor profesionale 
     - respectarea prevederile contractului individual de muncă , ROF – ului, R.O.I.- ului, 
Codului de Conduită al Filarmonicii Piteşti
      - este obligat să respecte normele de protecţie a muncii şi P.S.I.
    

Tematica  pentru  ocuparea  postului  temporar  vacant  de  îngrijitor,  în
cadrul Compartimentului Administrativ:
            1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Filarmonicii Piteşti, aprobat prin 
H.C.L. nr. 199/25.05.2017 – art.8

2. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare – art.22

3. Ordin nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, 
dezinfecția și sterulizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și 
interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, 
procedurilor recomandate pentru dezinfecția mainilor, în funcție de nivelul de risc, 
metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează sa fie 
tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare, cu 
modificările și completările ulterioare – Anexa nr.1 Normele tehnice privind curățarea, 
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private – “Capitolul II – 
Curățarea”.


