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         BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

           

Regizor scenă TPI : 

Bibliografie: 

- Tehnica în teatru – Ghid pentru regizorul tehnic, Stelian Carbunaru, Editura Tehnică 

1988 , București 

- Regulament de Organizare și Funcționare al Teatrului Clasic ”Ioan Slavici”, https://

teatrulclasic.ro/informatii-de-interes-public/ 

- Regulamentul Intern al Teatrului Clasic ”Ioan Slavici”; https://teatrulclasic.ro/

informatii-de-interes-public/ 

- Legea 319/2006 privind protecţia muncii; 

- O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum 

și desfășurarea activității de impresariat artistic 

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

autoritatile si institutiile publice 

Tematică: 

- Verificarea plantării decorului și a recuzitei pe scenă, conform caietului de regie 

- Rolul și atribuțiile regizorului de scenă în pregătirea unui spectacol 

- Pregătirea unei deplasări  

- Condica de spectacole/repetiții 

Iluminist scenă TPI: 

Bibliografie: 

-  Tehnica în teatru – Stelian Carbunaru, Editura Tehnică 1988 , București. 

- Norme de protecție pentru instalații electrice. 

- Instalații electrice – A. Hristev. 

- Circuite electrice – aplicații – Em. Nicula. 
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- Manualul electricianului. 

- Legea 319/2006 privind protecţia muncii; 

- Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspundere în 

legatură cu gestiunea bunurilor agenţilor economici, autorităţile sau instituţiile publice 

– cu modificările și completările ulterioare; 

- Manual pentru personalul tehnic din teatre și case de cultură – Ed. Tehnică 1968. 

- Regulament de Organizare și Funcționare al Teatrului Clasic ”Ioan Slavici”, https://

teatrulclasic.ro/informatii-de-interes-public/ 

- Regulamentul Intern al Teatrului Clasic ”Ioan Slavici”; https://teatrulclasic.ro/

informatii-de-interes-public/ 

- O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum 

și desfășurarea activității de impresariat artistic 

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

autoritatile si institutiile publice 

Tematica: 

-  Montarea unei instalații mobile de lumini. 

-  Programarea unei situații de lumini 

-  Montarea luminilor pentru spectacol. 

-   Lumini  de urmărire;  

-   Masuri de protecția muncii în instalatiile electrice; 

-  Operare consolă lumini; 

-  Inventarierea bunurilor din gestiune.  
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