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REZULTATELE 
etapei I (selecţia dosarelor) din data de 09.08.2017 

 
 

În urma desfășurării etapei I, selecţia dosarelor, din data de 09.08.2017 a concursurilor 
pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, vacante de artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioara, (pentru partida vioara II) și artist instrumentist, gradul IA - specializarea 
trombon în cadrul Serviciului orchestră al ONB, comisia de concurs a stabilit următoarele 
rezultate: 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia pentru care 
candidează 

Hotărârea 
comisiei 

1 Costache Cristian artist instrumentist, gradul IA 
- specializarea trombon 

Admis 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia pentru care 
candidează 

Hotărârea 
comisiei 

1 Badoi Alexandru-Viorel artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 

2 Chiculiță Bogdan artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 

3 Cioflan Ioana-Loredana artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 

4 Gheorghe Corina artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 

5 Iancu Costin-Tiberiu artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 

6 Ionescu Eugen-Nicolae artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 

7 Marian Ana-Maria artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 

8 Nanushi Irina artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 

9 Simion Simona-Firica artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 

10 Tudorache Constantin-
Gabriel 

artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 

11 Tuță Ana-Roxana artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 

12 Țipeanu Ana-Maria artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 

13 Urlățeanu Oxana artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 

14 Vlas Florentina-Viviana artist instrumentist, gradul I - 
specializarea vioară 

Admis 
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Etapa a II-a, probele practice, se desfăşoară în data de 21.08.2017, sala ”Atanasiu”et. 3, 
sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, conform planificării. 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Funcţia pentru care candidează ora 

1 Costache Cristian artist instrumentist, gradul IA - 

specializarea trombon 

10:00 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia pentru care candidează ora 

1 Badoi Alexandru-Viorel artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

10:30 

2 Chiculiță Bogdan artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

10:45 

3 Cioflan Ioana-Loredana artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

11:00 

4 Gheorghe Corina artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

11:15 

5 Iancu Costin-Tiberiu artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

11:30 

6 Ionescu Eugen-Nicolae artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

11:45 

7 Marian Ana-Maria artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

12:00 

8 Nanushi Irina artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

12:15 

9 Simion Simona-Firica artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

12:30 

10 Tudorache Constantin-Gabriel artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

12:45 

11 Tuță Ana-Roxana artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

13:00 

12 Țipeanu Ana-Maria artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

13:15 

13 Urlățeanu Oxana artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

13:30 

14 Vlas Florentina-Viviana artist instrumentist, gradul I - 

specializarea vioară 

13:45 

*Intrarea în sala de concurs se va face în baza actului de identitate 
 
 


