
 

ANUNȚ 

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești organizează concurs pentru ocuparea unor posturi 

contractual vacante, din orchestra simfonică, conform H.G. 286/2011 de: 

1 post de solist instrumentist corn — studii superioare — grad IA 

1 post de solist instrumentist fagot — studii superioare — grad IA 

1 post de solist instrumentist oboi — studii superioare — grad IA 

1 post sef partidă oboi - studii superioare — grad IA  

1 post de sef partidă violoncel — studii superioare grad A 

1 post de sef orchestra — studii superioare grad IA 

1 post de artist instrumentist corn — studii superioare grad IA 

1post de artist instrumentist trombon — studii superioare grad II 

Concursul se va desfășura astfel: 

Selecția dosarelor în data de 15.07.2022 

Proba practică în data de 22.07.2022 

Interviul în data de 27.07.2022 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: 

 Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției; 

 Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; 

 Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, 

conform postului vizat; 



 Carnetul de muncă sau, după caz, adeverință care atestă vechimea în muncă, în meserie și în 

specialitatea studiilor — în copie; 

 Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția 

dosarelor care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfășurării primei probe a concursului); 

 Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului;  Curriculum vitae; 

 Certificat de căsătorie (dacă e cazul); 

Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

Condiții specifice de participare la concurs/examen: 

Pentru postul de solist instrumentist corn — Studii superioare — grad IA 

 studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență — Universitatea de Muzică — specializarea 

interpretare muzicală (corn) 

  vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni 

Pentru post de solist instrumentist fagot — Studii superioare — grad IA 

-studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență — Universitatea de Muzică — 

specializarea interpretare muzicală (fagot) 

-vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni 

Pentru post de solist instrumentist oboi — Studii superioare — grad IA 

studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență — Universitatea de Muzică — specializarea 

interpretare muzicală (oboi) 

- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni 



Pentru post de sef partidă oboi— Studii superioare — grad IA 

-studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență — Universitatea de Muzică — specializarea 

interpretare muzicală (oboi) 

- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni 

Pentru post de sef partidă violoncel — Studii superioare — grad IA 

-studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență — Universitatea de Muzică — specializarea 

interpretare muzicală ( violoncel) 

-vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni 

Pentru post de sef orchestra vioara— Studii superioare — grad IA 

-studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență — Universitatea de Muzică — specializarea 

interpretare muzicală (vioara) 

- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni 

Pentru post de artist instrumentist corn — Studii superioare — grad IA 

-studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență — Universitatea de Muzică — specializarea 

interpretare muzicală (con) 

- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni 

Pentru post de artist instrumentist trombon— Studii superioare — grad II 

studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență — Universitatea de Muzică — specializarea 

interpretare muzicală (trombon) 

- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni 

Condiții generale de participare la concurs/examen: 

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 



- Să aibă cetățenia română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European șidomiciliul în România; 

- Să cunoască limba română (scris și vorbit); 

- Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- Să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

- Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

- Să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unor infracțiuni săvârșite cu intenție, care I-ar 

compatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiții de desfăsurare a concursului: 

Data limită a depunerii dosarelor de înscriere la concurs: 14.07.2022. 

Dosarele se depun la ServiciulResurseUmane, Administrativ, Arhivă și Pază, de luni până joi 

între orele 8:30 -15:30 și vineri între orele 8:30 - 13:00. 

Depunerea cererilor de participare la concurs se face la sediul Filarmonicii din Ploiești, din Piața 

Eroilor nr. IA, et. 9, iar locul desfășurării probelor este sediul Filarmonicii din str. Anton Pann 

nr. 

Condițiile specifice, bibliografia, conținutul dosarului de înscriere la concurs sunt afișate la 

sediu și pe site-ul instituției: www.filarmonicaploiesti.eu. Pentru alte detalii puteți suna la nr. de 

telefon 0344802781.  

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu 

acestea, iar tematica și bibliografia vor fi puse la dispoziția candidaților la data depunerii dosarului de 

înscriere. 

Dosarele se depun în termen de IO zile lucrătoare de la data afișării anunțului. 

Întocmit, 



 SEF PARTIDĂ OBOI - GRAD IA 

 SOLIST INSTRUMENTIST OBOI - GRAD IA 

a. Recital: 

• W.A. Mozart — Concertul pentru oboi și orchestră în Do major, cu 

acompaniament de pian 

• R. Strauss — Concertul pentru oboi și orchestră, cu acompaniament de pian b. 

Solo-uri: 

 J. Brahms — Partea a II-a: Adagio din Concertul pentru vioară și orchestră 

 P.I. Ceaikovski — „Andantino in modo di canzona” din Simfonia a IV-a 

 G. Mahler — Tempo di minuetto, Grazioso (partea a II-a) din Simfonia a 

III-a 

 M. Mussorgski/M. Ravel — „Tuileries” și „Ballet des Poussins dans leurs 

Coques” din „Tablouri dintr-o expoziție” 

 M. Ravel — „Prelude” din „le Tombeau de Couperin” 

 G. Rossini — „Andantino și Allegro” din Uvertura „Scara de mătase” 

 R. Strauss — Poemul Simfonic „Don Juan": Solo de la litera L, „a tempo, ma 

tranquillo” 

c. Citire la prima vedere 

* ARTIST INSTRUMENTIST TROMBON - GRADUL 11 

a. Recital: la alegere dintre: 

 F. David — „Concertino": partea I — adaptare pentru trombon bas și pian 

SAU 

 J.S. Bach — Suita nr. 2 pentru violoncel solo: Preludiu — transcripție pentru 

trombon bas de Douglas Yeo 

b. Solo-uri de orchestră: 

 L. van Beethoven — Simfonia a IX-a 

 R. Schumann — Simfonia a III-a 



 J. Brahms — Simfonia I 

 P.I. Ceaikovski — Simfonia a IV-a 

 H. Berlioz — Marșul Ungar din „Damnațiunea lui Faust” 

 R. Wagner — Cavalcada Walkiriilor din opera „Walkiria” 

 D. Șostakovici — Simfonia a V-a 

 G. Rossini — „Coțofana Hoată” 

c. Citire la prima vedere 

* SOLIST INSTRUMENTIST CORN - GRADUL IA: 

a. Recital: 

• R. Strauss — Concertul nr. 1, în Mi bemol major, pentru corn și orchestră — partea 

I, cu acompaniament de pian 

SAU 

• W.A. Mozart — Concertul nr. 4, în Mi bemol major, K. V. 495, pentru corn și 

orchestră — partea I cu cadență, cu acompaniament de pian b. Solo-uri de 

orchestră: 

• L. van Beethoven: Simfonia a VI-a: 

 Partea I: de la măsura 37 — până la 6 după 48 

• Partea a III-a: de la măsura 133 — până la 9 după 153 

• Partea a V-a: de la măsura 4 — până la 9 și ??? 62 pana la 3 dupa 62 

• L. van Beethoven: Simfonia a VII-a: 

• Vivace: de la 89 - până la 5 după 98  de la 436 — până la 6 după 445 

• J. Brahms — Simfonia I: 



• Partea a II-a: de la măsura 90 — până la 4 după 102 

 Partea a IV-a: de la Piu andante până la 4 după 35 și de la 52 până la 6 după 54 

• J. Brahms — Simfonia a II-a: 

• Partea I: de la măsura 2 — până la 4 după 10 și de la 447 până la 7 după 471 

• Partea a II-a: de la măsura 17 — până la 4 după 28 • G. Mahler — Simfonia a IX-

a: de la 381 — până la 3 după 389 

• P.I. Ceaikovski — Simfonia a V-a: 

• Partea a II-a: solo-ul de corn până la 3 după 26 

• R. Strauss — „Till Eulenspiegel”: 

• primul solo până la DO de jos a II-a oară  cornul 3: intervenția până la LA de jos  

de la măsura 29 — până la 2 înainte de 30 

• R. Strauss — „Viață de erou": de la început — până la 5 după 1 

c. Citire la prima vedere 

* SOLIST INSTRUMENTIST FAGOT - GRAD IA 

a. Recital: 

• J.S. Bach — Partita BWV 1013: Allemande (fără repetiții) 

• W.A. Mozart — Concertul în Si bemol major, K. V. 191: partea I (cu cadență), cu 

acompaniament de pian 

b. Solo-uri: 

H. Berlioz — „Simfonia Fantastică": partea a IV-a și partea a V-a 

P.I. Ceaikovski — Simfonia a IV-a: partea I și partea a II-a 

W.A. Mozart — „Nunta lui Figaro": Uvertura 



M. Ravel — „Bolero” 

M. Ravel — Concertul în Sol pentru pian și orchestră: partea I și partea a 

111-a 

N. Rimsky-Korsakov — „Șeherezada": partea a II-a 

D. Șostakovici — Simfonia a IX-a: partea a IV-a și partea a V-a 

I. Stravinski — „Pasărea de foc": Berceuse 

I. Stravinski — „Ritualul Primăverii": Introducerea 

c. Citire la prima vedere 

* ARTIST INSTRUMENTIST CORN - GRADUL IA: 

a. Recital: partea I din Concertul nr. 3 pentru corn și orchestră de W.A. 

Mozart, cu acompaniament de pian a. Solo-uri: 

• L. van Beethoven — Simfonia a VII-a: partea I: de la măsura 89 —până la 

102, și de la măsura 436 — până la 450 

• L. van Beethoven — Simfonia a IX-a: partea a III-a: de la măsura 83 — până 

la 

98 

• L. van Beethoven — Uvertura ? „Fidelio": de la măsura 47 — până la 55 și 

de la măsura 147 — până la151 

• J. Brahms - Simfonia a II-a: partea a II-a: de la măsura 17 — până la 31 

• J. Brahms — Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră: partea I: de la măsura 

188 — până la 198 

b. Citire la prima vedere 

 SEF DE PARTIDĂ VIOLONCEL - GRAD IA 

a. Recital: 



 J.S. Bach — Suitele pentru Cello solo: Preludiu sau 2 părți contrastante, la alegerea 

candidatului 

 J. Haydn — Concertul în Re major pentru violoncel și orchestră: partea I cu 

acompaniament de pian 

b. Pasaie și orchestră si Solo-uri: 

G. Rossini - „Wilhelm Tell” 

C. Saint-Saens — „Lebăda” din „Carnavalul Animalelor” 

L. van Beethoven — Simfonia a IX-a: partea a IV-a 

D. Shostakovich — Simfonia de cameră: partea a III-a 

R. Strauss — „Don Juan” 

c. Citire la prima vedere 

 SEF DE ORCHESTRĂ - GRAD IA: VIOARA 1, CU ATRIBUȚII DE 

CONCERTMAESTRU: 

a. Recital: 

 J.S. Bach: Sonatele și Partitele pentru vioară solo: două părți contrastante la 

alegerea candidatului 

 Partea I cu cadență și acompaniament de pian din unul dintre Concertele: W.A. 

Mozart — Concertul nr. 3, K.V. 216, pentru vioară și orchestră pentru vioară și 

orchestră SAU 

W.A. Mozart — Concertul nr. 4, K.V. 218, pentru vioară și orchestră SAU W.A. 

Mozart — Concertul nr. 5, K.V. 219, pentru vioară și orchestră 

 Partea I cu cadență și acompaniament de pian din unul dintre următoarele Concerte 

pentru vioară și orchestră: J. Sibelius, L. van Beethoven, P.I. Ceaikovski, J. 

Brahms. 

b. Solo-uri: (prin tragere la sorți) 



 R. Schumann — Simfonia a II-a, partea a II-a: Scherzo: de la măsura 1 — la măsura 

55 

 R. Strauss — Poemul Simfonic „Don Juan": de la măsura 1 până la a 13-a măsură 

după litera C 

 L. van Beethoven — Simfonia a IX-a: partea a III-a: de la măsura 99 până la măsura 

115 

 P.I. Ceaikovsky — Serenada pentru orchestră de coarde: Allegro: de la măsura 91 

— până la măsura 138 

Brahms — Simfonia a IV-a: partea a IV-a: de la măsura 41 — până la măsura 80 

 D. Shostakovich — Simfonia a V-a: de la măsura 254 — până la măsura 276 

L.van Beethoven — Sanctus din „Missa Solemnis", op. 123: vioară solo 

N. Rimsky-Korsakov — „Scheherezada”: solo-urile mari 

W.A. Mozart — Serenada „Haffner” în Re major, K.V.250: Rondo: vioară solo 

c. Citire la prima vedere 

*Filarmonica nu asigură corepetitor 


