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ANUNT 

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE 

 IN GRAD/TREAPTA PROFESIONALA 

 

Teatrul de Comedie organizeaza examen de promovare in grade si trepte profesionale in 

conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 si a Dispozitiei Primarului General nr. 

1736/03.XI.2015, pentru urmatoarele posture: 

- Sufleor (teatru) – (S) Grad profesional I, un post, poz.73 din Statul de functii; 

- Iluminist scena - (M/G), Treapta profesionala II, un post. 105 din Statul de functii.  

Conditii de participare: 

a) vechime 3 ani in treapta  sau gradul profesional din care promoveaza; 

b) obtinerea calificativul de “foarte bine” cel putin de doua ori in ultimii 3 ani in care acesta 

s-a aflat in activitate si pentru care i-au fost evaluate performantele profesionale 

individuale; 

Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a titularilor posturilor mentionate 

mai sus, se face in baza  referatelor de evaluare intocmite de sefii ierarhici si aprobate de 

managerului institutiei,  prin transformarea posturilor ocupate din statul de functii al Teatrului de 

Comedie si incadrarea in bugetul aprobat institutiei pe anul 2019 la Titlul I – Cheltuieli de 

personal. 

Calendarul si probele de examinare: 

1. Sufleor (teatru) – (S) Grad profesional I: proba practica se va desfasura in data de  23 

septembrie 2019, ora 10,00 la sala de lectura “Club”; 

2. Iluminist scena - (M/G), Treapta profesionala II: proba practica se va desfasura in data de 

23 septembrie 2019, ora 10.00 la Sala Studio; 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA pentru postul de Sufleor (teatru) – (S) Grad profesional I   

 

BIBLIOGRAFIE  

1. Moliere – Teatru , vol.I. 

2. Manual pentru personalul tehnic din teatre si case de cultura – Ed. Tehnica 1968; 

 

TEMATICA  

1. Amanunte de interpretare notate in textul sufleorului ; 

2. Corespondente intre notatiile din textul sufleorului si caietul de regie tehnica al 

spectacolului ; 



 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA pentru postul de Iluminist scena, studii (M/G) Treapta 

profesionala I 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Tehnica in teatru – Stelian Carbunaru, Editura Tehnica 1988, Bucuresti; 

2. Manual pentru personalul tehnic din teatre si case de cultura – Ed. Tehnica 1968; 

3. Circuite electrice – aplicatii – Em. Nicula; 

4. Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului de Comedie. 

 

 

TEMATICA 

1. Montarea luminilor pentru spectacol 

2. Lumini de urmarire; 

3. Operare consola lumini. 

 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

Verificarea aptitudinilor si cunostintelor profesionale vor fi facute de comisii de examinare 

numite de managerul institutiei. 

 

Calendarul examenelor de promovare:         

- 23.09 2019 , ora 10,00, desfasurarea probelor practice 

- 23.09.2019, ora 14,00, afisarea rezultatelor; 

- 24.09.2019, intrevalul 9.30 -15.30 depunerea contestatiilor 

- 25.09.2019 solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale. 

 

 

 

 

 

Secretari comisii: 

       Sumlanschi Florentina Monica 

      Popa Ioana 

 

        
 
 
 
 
 
 
 


