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Nr.529/ 07.09.2015 

 

 

ANUNŢĂ 

organizarea concursurilor pentru ocuparea unei funcţii contractuale 

vacante - Șef secție Teatru dramatic din cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”  

Targoviste 

 

 

Condiţii generale: are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; cunoaşte 

limba română, scris şi vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are 

capacitate deplină de exerciţiu;  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; îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte 

condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 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. 

 

Condiţii specifice: 

    - studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă: specializarea Artele spectacolului (Actorie, Regie, 

Scenografie). 

  -  minimum 10 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei 

  -    cunoasterea unei limbi straine de larga circulatie – nivel mediu 

  -    cunostinte de operare PC – nivel mediu 

  - lucru în echipă 

  -  bun contact uman 

Durata contractului de muncă : – determinată – 24 luni 

 

Data limită a depunerii dosarelor de înscriere: 18.09.2015 (termen de 10 de zile de la data 

publicării anunţului în Monitorul Oficial, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Teatrului 

Municipal „Tony Bulandra”) 

 

Data concursului: 

          Selecția dosarelor: 21.09.2015 

Proba scrisă - 30 septembrie 2015 ora 14:00  

Proba de interviu - 2 octombrie 2015  

 

Locul desfăşurării concursului: Teatrului Municipal „Tony Bulandra”  Târgoviște 

 

Concursul  va consta în 3 etape succesive:  

a) selecţia dosarelor de înscriere; 

b) proba scrisă ; 

c)  interviu. 
 

 

mailto:tm_tgv@yahoo.com


Bibliografia pentru postul de Șef secție Teatru dramatic S II.:  

-OG  nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum 

şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, modificată și aprobată prin Legea nr. 353 din 

3 decembrie 2007 

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice 

-Codul muncii: Titlul II - Capitolul II - -,,Executarea contractului individual de 

muncă” şi Titlul XI-Capitolul II -  ,,Răspunderea disciplinară, 

 - Ordin nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii 

- Legea nr. 269 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi 

colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public. 

La proba de interviu candidaţii vor răspunde unor întrebări specifice acestei activităţi. 
 

 

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise sau probei 

practice și a interviului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, 

sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

 

 Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 

precedentă 

 

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde :  

 - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei; 

     - copia actului de identitate ; 

 - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări; 

 - copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice solicitate; 

     - adeverinţă care să ateste experienţa de lucru în domeniul artistic într-o instituţie de 

cultură; 

     - cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

  - copii ale carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în 

muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor; 

     - 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; 

     - curriculum vitae; 

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

      În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor 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. 

     Copiile documentelor menționate mai sus și care se depun la dosarul de concurs vor fi 

prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

 

 Informaţii suplimentare: Compartimentul Resurse Umane, tel 0245 210046  

 


