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A N U N Ț 

 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea    concursurilor de ocupare a 
posturilor vacante de execuție din cadrul SRR, aprobat prin OPDG                                                          
nr. 193/22.02.2019, cu completările și modificările ulterioare (OPDG 
nr.555/2022),http://radioromania.ro/regulamentul_organizarea_concursurilor_pe_perioada_nedetermin
ata-16120, Societatea Română de Radiodifuziune organizează pentru Studioul Teritorial Timișoara din 
str.Pestalozzi nr.14A, Timișoara, concurs pentru ocuparea unui post documentarist. 
 
Atribuțiile generale ale postului de documentarist se regăsesc în Anexa I, atașată. 
 
Etapele de concurs: 
 

 Etapa I – selecția dosarelor – 14.09.2022 

 Etapa a II-a proba scrisă – 19.09.2022 

 Etapa a III - a – interviul – 22.09.2022 
 

Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidații admiși la etapa precedentă. 
 
Înscrierea candidaților, respectiv depunerea dosarului de concurs, se face la sediul Studioului 
Teritorial Timișoara din str.Pestalozzi nr.14A Timișoara, în perioada 31.08.2022 - 13.09.2022, în zilele 
lucrătoare, astfel:  

- de luni până joi între orele 9.00 – 16.00; 
- vineri între orele 9.00 – 14.00. 

 
Bibliografie: 

1.  Legea nr.41/1994, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii   Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu modificările și completările ulterioare; 

2.  Legea Audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare; 
3.  Decizia CNA nr. 220/24.02.2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual; 
4.  Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996; 

       5. „Produse de promovare realizate cu metode audio-video”, Mihai Anghel, Editura Brumar, 
Timişoara, 2013, cap. 9. Constrângeri legislative (va fi pusă la dispoziția candidaților, la înscriere); 

                           6.  Legea nr. 8/1996 (Legea dreptului de autor). 
 
Tematică: 
- Raportarea drepturilor de autor și conexe; 
- Gestionarea fonotecii. 

 
I. Condiții de participare la concurs: pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
     

I.1 Condiții generale de participare la concurs: 
a. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România, sau îndeplineşte condițiile de 
angajare în muncă pe teritoriul României conform legii, 

b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d. are capacitate deplină de exerciţiu; 
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e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberată 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; 

h. nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 

 
I.2 Condiții specifice de participare la concurs: 
Natura și nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat. 
 
II. Documentele necesare înscrierii la concurs: 
 
Dosarul de concurs: 

 cererea de înscriere la concurs, pusă la dispoziție de către secretariatul comisiei de concurs; 

 copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

 copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condițiile în care numele din 
documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate; 

 copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și, eventual, dobândirea unor specializări, copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 

 cazier judiciar valabil la data susținerii etapelor de concurs; 

 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de 
familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate; 

 curriculum vitae european, conform Hotărârii Guvernului nr.1021/2004; 

 acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 declarație pe propria răspundere că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcția pentru care 
candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, după caz. 
 
Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoțite de documentele originale, 
care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs. 
 
Pentru cetățenii români care au efectuat studiile în străinătate, precum și pentru cetățenii statelor 
membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au efectuat studiile în țara de proveniență, 
este necesară echivalarea/recunoașterea, potrivit legii, a diplomelor de studii precizate în condițiile 
specifice de participare la concurs. 
Totodată, în condițiile în care documentele din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte 
organisme decât cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse și legalizate. 
 
Candidații pot obține informații suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de 
concurs, în zilele lucrătoare, la telefon nr.0256/491085 de luni până joi, între orele 9.00 – 16.00, vineri 
între orele 9.00 – 14.00. 
 
 
Eduard Traian NICOLAU 
Director 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 1 

 
 
 
 

ATRIBUȚII GENERALE ALE POSTULUI DE  
DOCUMENTARIST (studii medii) 

 
cod COR 343516 

 
 
 
 

 
- verifică, corectează și centralizează drepturile de autor din toate sursele: program       

  emisie, raport realizatori, raport publicitate-promovare, raport tehnic, Stirlitz și alte      

  studiouri 

- este în legătură permanentă cu serviciul drepturi de autor al SRR 

- ține legătura cu casele de producție și distribuție muzicală și îmbogățește fonoteca radio  

  cu cele mai noi apariții, cu toate elementele de drepturi de autor și conexe 

- gestionează vechea fonotecă radio, atât suporturile CD, DVD, discuri de vinil și benzi     

  magnetice 

- se ocupă atât de fonoteca vorbită, cât și de muzica ușoară, clasică, populară și a     

  minorităților 

 


