
ANUNȚ 

 

Teatrul de Comedie,  cu sediul în Bucureşti, str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, organizează concursuri pentru 

ocuparea  următoarelor posturi vacante: 

- Îngrijitor (M/G), poz.12, un post. 

- Șef serviciu, (S), Grad   Profesional  II, poz.82,  un post; 

Pentru participarea la concurs candidatul/candidții trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: 

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 capacitatea 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 condiţiile specifice potrivit  

cerinţelor posturilor scoase 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. 

Conditii specifice necesare pentru postul de Șef serviciu :  

• studii  universitare de licență (  profil tehnic ), absolvite cu diplomă de licență ; 

• apt pentru lucru în condiții de stres și disponibiltate la program de lucru prelungit; 

• cunoștințe de operare calculator 

• minim 5  ani vechime într-o funcție de conducere ; 

Concursurile se vor organiza conform urmatorului calendar: 

• 12.09.2019 – 25.09.2019, depunerea dosarelor; 

• 03.10.2019, ora 10.00, proba practică pentru postul de Îngrijitor; 

• 03.10.2019, ora 10.00, proba scrisă pentru postul de Șef serviciu; 

• 09.10.2019, ora 10.00, proba interviu pentru postul de Îngrijitor; 

• 09.10.2019, ora 10.00, proba interviu pentru postul de Șef serviciu; 

• locurile de desfăşurare a probelor vor fi afișate  la sediul administrativ al teatrului; 

Mentiuni: 

• sunt declarati admisi candidatii care au obtinut minimum 70 de puncte /proba; 

• locul de desfasurare al probelor de concurs este la sediul Teatrului de Comedie, str. Sf. Dumitru 

nr.2, sector 3, București. 

Concursul se organizează în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului privind ocuparea posturilor 

vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice 

de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora prevăzut în anexa la Dispoziţia Primarului 

General nr.1736/03.11.2015 precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.   

Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs: 

a. cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituției; 

b. copia actului de identitate; 



c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului 

solicitate de instituția publică; 

d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi /sau în specialitatea 

studiilor, în copie; 

e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării 

primei probe a concursului); 

f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare 

abilitate; adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 

g. curriculum vitae; 

h. Acord scris privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Actele prevazute la  literele b - d vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformități copiilor cu 

acestea. 

Candidaţii vor depune dosarele de participare în perioada  12.09.2019 – 25.09.2019, în intervalul orar 9,30 – 

15,30,  la sediul Teatrului de Comedie, str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, București, Serviciul Resurse Umane, 

secretari comisii: Sumlanschi Florentina, Popa Ioana, telefon  021/313.17.91, interior 106. 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a  postului vacant de Sef Serviciu 

                               (Tehnic Scena) 

 

1. Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic , cu modificările și completările ulterioare;  

2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Legea nr. 53/2003, codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;  

4. Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu modificările și 

completările ulterioare;   

5. Legea nr. 8/2006 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;   

6. Ordinul ministrului finanţelor nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;  

7. Ordinul ministrului finanțelor nr. 2047/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

evidența, gestiunea și inventarierea elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a 

păpușilor/marionetelor, a instrumentelor și a stimelor din instituțiile de spectacol; 

8. Norme motodologice ale ministrului culturii din 4 februarie 2004 privind evidenta, gestiunea si 

inventarierea elementelor de decor, de recuzita, a costumelor, a papusilor/marionetelor, a 

instrumentelor si a stimelor din institutiile de spectacol; 

9. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare;  

10. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

11. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

12. Ordinul nr. 600/2018 privind  aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatii publice;   

13. Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului de Comedie; 

14. Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace 

nemecanizate si depozitarea materialelor – Ministerul  Muncii si Protectiei Sociale – Departamentul 



Protectiei Muncii – 2004); 

15. Norme specifice de securitatea muncii  la utilizarea energiei electrice in medii normale (NSSM 2001). 

 

Tematica concursului pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu (Tehnic Scena) 

1. Inventarierea patrimoniului. Cadrul legal, înregistrarea, scoaterea din funcţiune, valorificarea, declasarea şi 

casarea bunurilor. Norme specifice privind instituțiile publice  de spectacole și concerte 

2. Principiile de bază ale elaborării şi execuţiei bugetului, etapele elaborării, mecanismul aprobării bugetului 

în instituţiile publice finanţate din bugetul local, execuţia bugetară. 

3. Instalațiile  de scenă și a modul  lor de funcționare 

4. Reguli generale privind întocmirea dosarelor tehnice ale spectacolelor privitoare la plantația decorurilor, 

recuzitei si a elementelor delumini si sonorizare. 

5. Reguli generale privind montarea, manevrarea, depozitarea și utilizarea: decorurilor recuzitei, elementelor 

de iluminat scena si sonorizare. 

6. Aplicarea legislației privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, cu situații specifice posturilor 

tehnice. 

7. Aplicarea legislației privind apărarea împotriva incendiilor 

8. Controlul intern managerial al entităților publice 

9. Solutii tehnice pentri instalatiile de lumini și sonorizare în spații neconventionale. 

 

 

Bibliografie  pentru ocuparea postului vacant de Ingrijitor 

 

1. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundere in legatura cu 

gestiunea bunurilor agentilor economici, autoritatile sau institutiile publice – cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

2. Legea 319/2006 privind protectia muncii; 

 

Tematica pentru ocuparea postului vacant de Ingrijitor 

 

1. Organizarea și efectuarea muncii; 

2. Angajarea gestionarilor și constituirea de garantii; 
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