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                       ANUNŢ 

 Teatrul Clasic „Ioan Slavici” organizează în data de  11.10.2019, ora: 11 (proba 

practică) la sediul său din Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 103, concurs în vederea ocupării 

următoarelor posturi: 

- regizor scenă treapta profesională I, nivelul studiilor: medii; generale, din cadrul 

compartimentului Deservire scenă – 1 post 

- iluminist scenă treapta profesională I, nivelul studiilor: medii; generale, din cadrul 

compartimentului Deservire scenă – 1 post  

Condiţii generale: cele prevăzute la art. 3 din HGR nr. 286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ 

următoarele criterii: 

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. 

Condiții specifice de participare la concurs:  

Pentru postul de regizor scenă TPI - studii medii sau generale 
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-  vechime în muncă: minim 3 ani 

- cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională 

- bune cunoștințe în tehnica de scenă 

- cunoștințe de operare PC 

- cultură teatrală 

- abilități de comunicare (orală și scrisă), coordonare și relaționare, abilități de lucru în  

echipă, inițiativă, flexibilitate, rezistență la efort și stres, capacitatea de analiză și 

sinteză; 

- noţiuni de planificare şi organizare de bază 

            - disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica),   

                 deplasări în turnee            

 Pentru postul de iluminist scenă TPI- studii medii sau generale 

  -  vechime în muncă : minim 3 ani 

  -  diplomă/atestat de electrician 

  - cunoștințe operare consolă lumini 

               - cunoștințe temeinice de operare PC 

              - experiență în arta folosirii luminii/light design;     

              - cunoștințe temeinice de operare PC 

              - experiență în arta folosirii luminii/light design;       

               - disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica),  

               deplasări în turnee;  

Calendarul de desfășurare a concursului: 

-  30.09.2019 – data limită de depunere a dosarelor 

- selecția dosarelor în maxim 2 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor 

- rezultate selecție dosare: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut   

pentru selecția dosarelor de concurs; 

- proba practică: 11.10.2019, ora: 11.00 

-  proba interviu: data și ora susținerii probei interviu vor fi anunțate după proba practică (în 

termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii primei probe).. Interviul va fi 

susţinut numai de candidaţii care au obţinut la proba practică minimum 50 de puncte. 
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- notarea probei practice şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la 

finalizarea fiecărei probe; 

- contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării 

rezultatelor selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului primei probe și a 

interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

- soluționarea contestațiilor: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului 

de depunere a contestațiilor; 

- rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, 

în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima 

probă.  

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele acte:  

 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.  

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 documentului 
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prevăzut la 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.  

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 30.09.2019, ora 16, la 

compartimentul Resurse Umane al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, Bd. Revoluţiei, 

nr. 103.  

 Informatii suplimentare la telefon 0257280016 sau 0257280018, e-mail: 

resurseumane@teatrulclasic.ro – persoană de contact Elena Gemes. 

                     Manager 

                                                      Bogdan Alexandru Costea 
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