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A N U N Ț 
 

Opera Națională București organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante – de conducere: un 

post director, Gr II (direcția organizare spectacole), - un post șef birou Gr II, (biroul relații publice, direcția organizare 

spectacole), - un post șef birou Gr II (biroul marketing, direcția organizare spectacole), - un post șef birou Gr II, (biroul 

bilete on-line, direcția organizare spectacole); – de execuție: un post secretar PR, gr. IA (biroul relații publice, direcția 

organizare spectacole), cu angajare pe durată nedeterminată, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 - 

cu respectarea prevederilor Legii nr. 33 din 16 martie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

183/2020. 

 

Concursurile se desfăşoară în două etape: 

Etapa I (eliminatorie) - selecţia dosarelor: data, 15.07.2021, ora 11:00, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, 
sector 5, Bucureşti, sala ”Protocol”. 

Etapa a II-a: 

 proba scrisă (considerată primă probă): data, 23.07.2021, începând cu ora 11:00, sala ”Protocol”, sediul ONB, Bd. 

M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti. 

 proba interviu: data, 29.07.2021, începând cu ora 11:00, sala ”Protocol”, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 

– 72, sector 5, Bucureşti, (Conform programării afişate). 

 

A. Pentru funcția de director Gr II, (direcția organizare spectacole): 

I. Bibliografie: 
 Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial; 
 Legea 8/1996 republicata si actualizata privind dreptul de autor si drepturile conexe 
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii*, cu modificările si completările ulterioare 
 Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori 

de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor 
de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a 
informațiilor de interes public; 

 Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de 
impresariat artistic 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ONB, Regulamentul intern, Contractul colectiv de muncă  
 HG. nr.1089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, cu 

modificările și completările ulterioare. 
 OUG nr. 189 / 25.11.2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare. 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare 
 HG 478/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public; 
 Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare 
 Legea 346/2002 cu completarile si modificarile ulterioare privind asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 Legea 307/2016 privind apărarea împotriva incendiilor, completata si actualizata ulterior 
 Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare 
 Managementul marketingului, Ediția a-V-a, Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Editura Teora 
 Cercetări de marketing, Tratat, Iacob Cătoiu, Carmen Bălan, Gheorghe Orzan, Ioana-Cecilia Popescu, Călin Vegheș, Diana 

Vrânceanu, Tiberiu Dănețiu, Editura Uranus, 2009 

 Kotler despre marketing, cum să creăm, cum să câștigăm și cum să dominăm piețele, Philip Kotler, Tipografia PRINT 
MULTICOLOR Iași 

 Psihologia reclamei și a consumatorului. Psihologia reclamei, Dan Petre, Dragoș Iliescu, Editura comunicare.ro 
 Marketing în era digitală, O nouă viziune despre profit, creștere și înnoire, Philip Kotler, Dipak Jain, Suvit Maesincee, 

Editura Meteor Business 
 Ogilvy despre Publicitate, David Ogilvy, Ogilvy&Mather Bucharest 
 On competition. Updated and Expanded Edition, Michael E. Porter, A Harvard Business Review Book 
 Management – marketing, Valerică Olteanu, Editura Ecomar, 2008 

 Metode și tehnici utilizate în cercetările de marketing, Iacob Cătoiu, Carmen Bălan, Bogdan Onete, Ioana Cecilia Popescu, 
Calin Veghes, Editura Uranus, 1999 

 On Strategy, Michael E. Porter, Harvard Business Review Press, Boston, Massachusetts 
 Managementul proiectului cultural. Noțiuni și instrumente, Aura Corbeanu, Ministerul Culturii şi Cultelor, Centrul pentru 

Formare, educație și permanență și management în domeniul culturii, 2005 
 Managementul teatrelor. Modele și strategii pentru organizații și instituții de spectacol, Lluís Bonet, Héctor Schargorodsky,  

Editura Pro Universitaria, 2017 
 Sectoarele culturale și creative în România. Importanţa economică şi contextul competitiv, coord. Valentin Cojanu, Carmen 

Croitoru, Anda Becuţ,  Editura Pro Universitaria, București, 2015 

 

II. Condiții specifice de participare: 
 Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă / studii superioare de licenţă (sistem „Bologna”), în 

domeniul științe ale comunicării / relații publice / marketing; 

 Studii masterale in domeniul științe ale comunicării / relații publice / marketing; 

 Vechime în specialitate de minim 5 ani; 

 Constituie avantaj experiența în dezvoltarea si promovarea, organizare de evenimente culturale; 

 Constituie avantaj cunoașterea activității instituțiilor de cultură; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/231818
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/231818
file:///D:/01%20ONB/ORGANIZARE/ROF/ROF%202009-12-31%20integral%20şi%20final%20-%20fişier%20text.doc
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B.  Pentru funcția șef birou Gr II, (biroul relații publice): 

I. Bibliografie: 
 Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial; 

 Legea 8/1996 republicata si actualizata privind dreptul de autor si drepturile conexe 

 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii*, cu modificările si completările ulterioare 

 Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori 

de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor 
de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a 
informațiilor de interes public; 

 Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de 

impresariat artistic 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ONB, Regulamentul intern, Contractul colectiv de muncă  

 HG. nr.1089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 OUG nr. 189 / 25.11.2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare. 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare 

 HG 478/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public; 

 Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare 

 Legea 346/2002 cu completarile si modificarile ulterioare privind asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 Legea 307/2016 privind apărarea împotriva incendiilor, completata si actualizata ulterior 

 Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare 

 Relațiile publice. Principii și strategii, Cristina Coman, Editura Polirom, 2006 

 Perspective asupra teoriilor comunicării de masă, Werner J. Severin, James W. Tankard, Editura Polirom 2004 

 Manual de Jurnalism, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Mihai Coman, Editura Polirom, 2009  

 Introducere în sistemul mass-media, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Mihai Coman, Editura Polirom, 2007 

 Tehnici de redactare în presa scrisă, Sorin Preda, Editura Polirom, 2006 

 Sociologia mass-media, Remy Rieffiel, Editura Polirom, 2008  

 Manual practic de televiziune, Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar, Editura Polirom, 2009  

 Mass- media: reprezentări sociale și stereotipuri, Mădălina Bălășescu, Editura Tritonic, 2013 

 Sectoarele culturale și creative în România. Importanţa economică şi contextul competitiv, coord. Valentin Cojanu, Carmen 

Croitoru, Anda Becuţ,  Editura Pro Universitaria, București, 2015 

 Managementul proiectului cultural. Noțiuni și instrumente, Aura Corbeanu, Ministerul Culturii şi Cultelor, Centrul pentru 

Formare, educație și permanență și management în domeniul culturii, 2005 

 Managementul teatrelor. Modele și strategii pentru organizații și instituții de spectacol, Lluís Bonet, Héctor Schargorodsky,  
Editura Pro Universitaria, 2017 

 

II. Condiții specifice de participare: 

 Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă / studii superioare de licenţă, (sistem „Bologna”) în 

domeniul științe ale comunicării / relații publice; 

 Studii superioare de masterat cu diplomă de master în domeniul științe ale comunicării / relații publice; 

 Vechime în muncă și în specialitate de minim 3 ani;  

 Constituie avantaj cunoașterea unei limbi străine; 

 Constituie avantaj cunoașterea activității instituțiilor de cultură 
 

C. Pentru funcția șef birou Gr II, (biroul marketing): 

I. Bibliografie: 
 Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial; 
 Legea 8/1996 republicata si actualizata privind dreptul de autor si drepturile conexe 
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii*, cu modificările si completările ulterioare 

 Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de 
performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 
transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a 
informațiilor de interes public; 

 Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de 
impresariat artistic 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ONB, Regulamentul intern, Contractul colectiv de muncă  
 HG. nr.1089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, cu 

modificările și completările ulterioare. 
 OUG nr. 189 / 25.11.2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare. 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare 
 HG 478/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public; 
 Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare 
 Legea 346/2002 cu completarile si modificarile ulterioare privind asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 Legea 307/2016 privind apărarea împotriva incendiilor, completata si actualizată ulterior 

 Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare 
 Management and the Arts, Fifth Edition, William J. Byrnes, Focal Press Taylor&Francis Group 

file:///D:/01%20ONB/ORGANIZARE/ROF/ROF%202009-12-31%20integral%20şi%20final%20-%20fişier%20text.doc
showRel:1236447%20-1
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 Managementul teatrelor. Modele și strategii pentru organizații și instituții de spectacol, Liuis Bonet, Hector Schargorodsky,  
Editura PRO UNIVERSITARĂ, 2017 

 Managementul proiectului cultural. Noțiuni și instrumente, Aura Corbeanu, Ministerul Culturii şi Cultelor, Centrul pentru 
Formare, educație și permanență și management în domeniul culturii, 2005 

 Psihologia consumatorului. Factorii care ne influenţează comportamentul de consum,  Guéguen Nicolas, Editura Polirom, Iaşi, 
[2005](2006) 

 Spirala tăcerii. Opinia publică-înveliul nostru social, Elisabeth Noelle-Neumann, Editura comunicare.ro, 2014 
 Opinia publică. Strategii de persuasiune și manipulare, Septimiu Chelcea, Biblioteca de Sociologie, Editura Economică, 2006 

 Economia mass-media, Raluca-Nicoleta Radu, Manuela Preoteasa, Editura Polirom, 2012 
 Introducere în sistemul mass-media, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Mihai Coman, Editura Polirom, 2007 
 Perspective asupra teoriilor comunicării de masă, Werner J. Severin, James W. Tankard Jr., Editura Polirom, 2004 
 Best practice in business incubator management, A. Duff, AUSTEP Strategic Partnering Pty Ltd, Booragoon, Western Australia, 

1987 
 A textbook of cultural economics, R. Towse, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2010 
 Introduction to E-business. Management and strategy, First Edition, Colin Combe, Elsevier Ldt., 2006 
 The ultimate guide to Digital Marketing, https://www.digitalmarketer.com/ 

 Marketing. Dicţionar explicativ, coord. Florescu, Constantin, Mâlcomete, Petre şi Pop, Nicolae Al. (coord.), Editura Economică, 
București, (2003) 

 Metode și tehnici utilizate în cercetările de marketing, Iacob Cătoiu 

 

II. Condiții specifice de participare: 
 Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă / studii superioare de licenţă, (sistem „Bologna”) în domeniul 

științe ale comunicării / marketing; 

 Studii superioare de masterat cu diplomă de master în domeniul științelor comunicării / marketing; 
 Vechime în muncă și specialitate de minim 3 ani; 

 Constituie avantaj cunoașterea unei limbi străine; 

 Constituie avantaj cunoașterea activității instituțiilor de cultură. 

 

D. Pentru funcția șef birou Gr II (biroul bilete on-line): 

I. Bibliografie: 
 Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial; 
 Legea 8/1996 republicată și actualizată privind dreptul de autor și drepturile conexe; 
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii*, cu modificările și completările ulterioare; 
 Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de 

performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsuri lor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a 
informațiilor de interes public; 

 Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de 
impresariat artistic; 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ONB, Regulamentul intern, Contractul colectiv de muncă; 
 HG. nr.1089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 OUG nr. 189 / 25.11.2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
 HG 478/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public; 
 Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea 346/2002 cu completările și modificările ulterioare privind asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Legea 307/2016 privind apărarea împotriva incendiilor, completată și actualizată ulterior; 
 Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Managementul proiectului cultural. Noțiuni și instrumente, Aura Corbeanu, Editura Centrului pentru Formare, Educație 
Permanentă și Management în Domeniul Culturii, 2005; 

 Managementul teatrelor. Modele și strategii pentru organizații și instituții de spectacol, Luis Bonet, Hector Schargorodsky, 
Editura PRO UNIVERSITARIA, 2017; 

 Politici de preț, Diana Maria Vrânceanu, Editura Uranus, 2006. 
 

 

II. Condiții specifice de participare:â 
 Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă / studii superioare de licenţă în domeniul științe economice;  

 Master în domeniul științe ale comunicării / relații publice; 

 Vechime în muncă și specialitate de minim 2 ani; 

 Cunoștințe operare calculator Windows și iOs, nivel avansat, cunoașterea funcționalității a cel puțin unei platforme 

de ticketing. 
 Constituie avantaj cunoașterea unei limbi străine; 

 Constituie avantaj cunoașterea activității instituțiilor de cultură. 

 

E.  Pentru funcția secretar PR, gr. IA (biroul relații publice): 

I. Bibliografie: 
 Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial; 
 Legea 8/1996 republicata si actualizata privind dreptul de autor si drepturile conexe 

https://www.digitalmarketer.com/
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 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii*, cu modificările si completările ulterioare 
 Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori 

de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor 
de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a 
informațiilor de interes public; 

 Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de 
impresariat artistic 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ONB, Regulamentul intern, Contractul colectiv de muncă  

 HG. nr.1089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 OUG nr. 189 / 25.11.2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare. 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare 
 HG 478/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public; 
 Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare 
 Legea 346/2002 cu completarile si modificarile ulterioare privind asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 Legea 307/2016 privind apărarea împotriva incendiilor, completata si actualizata ulterior 
 Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare 
 Introducere în sistemul mass-media, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Mihai Coman, Editura Polirom, 2007 
 Perspective asupra teoriilor comunicării de masă, Werner J. Severin, James W. Tankard, Editura Polirom 2004 
 Mass- media: reprezentări sociale și stereotipuri, Mădălina Bălășescu, Editura Tritonic, 2013 
 Opinia publică. Strategii de persuasiune și manipulare, Septimiu Chelcea, Editura Economică, 2006 
 Spirala tăcerii. Opinia publică - învelișul nostru social, Elisabeth Noelle-Neumann, Editura comunicare.ro, 2014 

 Tehnici de redactare în presa scrisă, Sorin Preda, Editura Polirom, 2006 
 Sociologia mass-media, Remy Rieffiel, Editura Polirom, 2008 
 Relațiile publice. Principii și strategii, Cristina Coman, Editura Polirom, 2006 

 

II. Condiții specifice de participare: 
 Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă / studii superioare de licenţă, (sistem „Bologna”), în 

domeniul filologiei, / relații publice / comunicare; 

 Studii superioare de masterat cu diplomă de master în domeniul sociologiei, marketing și publicitate; 
 Vechime în muncă și în specialitate de minim 3 ani; 

 Constituie avantaj cunoașterea unei limbi străine; 

 Constituie avantaj cunoașterea activității instituțiilor de cultură 

 

Înscrierile se fac la sediul Operei Naţionale Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, Serviciul 

resurse umane, contact e-mail onb@operanb.ro, tel: 021 3146980 / interior 2127 / 2148. 

Dosarele se pot depune până la data de 14.07.2021, ora 14:00. 

 

Condiţiile generale necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant: 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
 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 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. 

Documente necesare pentru înscriere: 
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;  
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 autoritatea sau instituţia publică; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în  copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia 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; 
g) curriculum vitae; 
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 

declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
 

file:///D:/01%20ONB/ORGANIZARE/ROF/ROF%202009-12-31%20integral%20şi%20final%20-%20fişier%20text.doc
showRel:1236447%20-1
https://lege5.ro/Gratuit/he2dioi/legea-nr-32-1994-privind-sponsorizarea?d=2019-03-27
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Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante – de conducere: un post director, Gr II 

(direcția organizare spectacole), - un post șef birou Gr II, (biroul relații publice, direcția organizare spectacole), - un post 
șef birou Gr II (biroul marketing, direcția organizare spectacole), - un post șef birou Gr II, (biroul bilete on-line, direcția 

organizare spectacole); – de execuție: un post secretar PR, gr. IA (biroul relații publice, direcția organizare spectacole) 

 

- afişat anunţ:      - 30.06.2021 

- depunerea dosarelor:     - până la data 14.07.2021 (ora 14:00) 

 

- etapa I,selecţia dosarelor,    - 15.07.2021, ora 11:00  

- afişarea rezultatelor, etapa I,    - 16.07.2021 

- contestaţiile - etapei I, se pot depune la data de  - 19.07.2021 până la ora 14:00 

- afişarea rezultatelor contestaţiilor - etapei I,  - 20.07.2021 

 

- etapa a II-a, 

Proba scrisă     - 23.07.2021, 

- afişarea rezultatelor,      - 26.07.2021 

- contestaţiile      - 27.07.2021 până la ora 14:00 

- afişarea rezultatelor contestaţiilor    - 28.07.2021 

Proba interviu    - 29.07.2021, conform programării începând cu ora 11:00 

- afişarea rezultatelor,      - 30.07.2021 

- contestaţiile      - 02.08.2021 până la ora 14:00 

- afişarea rezultatelor contestaţiilor    - 03.08.2021 

afișarea rezultatele finale    - 04.08.2021 

 


