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          PLAN DE INTERVIU 
pentru concursul organizat în perioada 13.11 - 19.11.2019 de către  

Filarmonica de Stat Arad 
1. Funcţiile contractuale de execuţie vacante:  

Orchestră 
- 2 funcții de artist instrumentist vioara - grad profesional debutant  
- 2 funcții de artist instrumentist violă - grad profesional debutant  
- o funcție de artist instrumentist violoncel - grad profesional debutant  
- o funcție de artist instrumentist corn - grad profesional debutant  
- o funcție de solist instrumentist contrabas – grad profesional I A  

Formatie corală 
- o funcție de artist liric - alt, grad profesional debutant 
- o funcție de artist liric - sopran, grad profesional debutant 
- o funcție de artist liric - tenor, grad profesional debutant 
- o funcție de artist liric - bass, grad profesional debutant 

2. Data desfăşurării interviului: 19.11.2019, ora 10.00;  
3. Locul desfăşurării interviului: Biroul managerial – Filarmonica de Stat Arad; 
4.Conţinutul probei: În cadrul interviului vor fi testate cunoştinţele teoretice 
,abilităţile şi aptitudinile candidaţilor bazate pe: 
    a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie - maxim 20  puncte; 
    b) capacitatea de analiză şi sinteză - maxim 20  puncte; 
    c) motivaţia candidatului - maxim 20  puncte; 
    d) comportamentul în situaţiile de criză - maxim 20  puncte; 
    e) iniţiativă şi creativitate - maxim 20  puncte. 
5. Promovarea interviului: obţinerea unui minim de 50 puncte 
6. Modalitatea de comunicare a planului de interviu: prin afişare la avizierul din cadrul 
Filarmonicii de Stat Arad. 
7. Modalitate de comunicare a rezultatelor  obţinute de candidaţi la interviu: prin afişare 
la avizierul din cadrul Filarmonicii de Stat Arad.. 
8. Modalitatea de contestare: Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot 
formula contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 
rezultatului probei interviului, la sediul Filarmonicii de Stat Arad. 

 
COMISIA DE CONCURS: 

 Preşedinte : Doru Orban 
         Membri : Cristian Neagu 

     Radoias Robert Daniel 


