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ANUNŢ 
OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ IAŞI organizează EXAMEN 

în vederea promovării în grad profesional imediat superior, prin transformarea postului de 
artist instrumentist vioara a II-a, S, II, ocupat de salariatul HONCIUC PLACINTA IOANA 

ALEXANDRA, într-unul de nivel imediat superior  
 
 
 
 Examenul se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru 
aprobarea 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, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 
O.G. nr. 21/31.01.2007. 
 
Data, ora și locul desfășurării examenului 
Examentul de promovare va avea loc în data de 23.12.2021, ora 10.00 la sediul Operei Naţionale 
Române Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, jud.Iaşi. 
 
Bibliografia și tematica 

Interpretarea  unor pasaje din următoarele lucrări: 
Piotr Ilici Ceaikovski – Lacul Lebedelor – Danse des Coupes 
Giuseppe Verdi – Aida 

  
Modalitatea de desfăşurare a concursului 
- Examenul de promovare a personalului contractual constă în susținerea unei probe practice. 
Proba practică constă în interpretarea unor pasaje precizate în bibliografie. 
Comisia de examinare va stabili trei subiecte, constând în trei pasaje. Lista celor trei subiecte, 
stabilite de către comisia de examinare, va fi pusă la dispoziția candidatului la locul, data și ora 
desfășurării examenului. Dintre cele trei pasaje stabilite de comisie, candidatul va alege și 
interpreta una. 
- Rezultatele probei practice se vor afișa în termen de maximum două zile lucrătoare de la data 
susținerii probei practice; 
- Termenul de contestare a rezultatelor probei practice este de o zi lucrătoare de la data afișării 
rezultatelor; 
- Rezultatele finale se vor afișa în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea contestațiilor. 
 
 
 
 
 
Afişat la sediul instituţiei angajatoare și pe pagina de internet www.operaiasi.ro la data de 
09.12.2021 

 

http://www.operaiasi.ro/

