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PROCES VERBAL 

privind proba practica la examenul de promovare 

 

 Incheiat astazi 23 septembrie 2019 privind desfasurarea probei practice la examenul de 

promovare organizat in data de 23 septembrie, ora 10.00, la Teatrul de Comedie. 

 Comisia de examinare numita prin Decizia nr. 8-200/03.09.2019, s-a intrunit in data de  

23 septembrie, la ora 9.00 in vederea stabilirii detaliilor pentru proba practica, pe baza 

bibliografiei si tematicii de examen. 

 Membrii comisiei au stabilit ca vor solicita concurentului efectuare unor manevre de 

lumina de urmarire a unor zone din scena si centrarea luminilor pe anumite elemente din decorul 

montat pentru spectacol. 

 La  ora 10.00, la  Sala Studio,  stabilita pentru examenul de promovare, comisia  a 

solicitat   concurentului executarea manevbrelor de lumnini mai sus mentionate intr-un interval 

de 30 de minute.. 

 Comisia de examinare a notat proba efectuata de candidat, pe baza urmatoarelor criterii: 

a) Capacitatea de apatare ; 

b) Capacitatea de gestionare a situatiilor dificile; 

c) Indemanarea și abilitatea ăn realizarea cerințelor practice; 

d) Capacitatea de comunicare, 

e) Capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfasurarea probei. 



Comisia de examinare a stabilit ponderea din nota finala a fiecarui criteriu prevazut mai 

sus si obligatia de obtinere a minimum 70 de puncte. 

Comisia de examinare a procedat la notarea probei practice in borderoul de notare anexat 

la prezentul proces verbal, acordand urmatorul punctaj total: 

 

NUME/ 

PRENUME 

Postul pentru care s-a 

organizat examen 

Punctaj 

Proba practică 

Admis/ 

Respins 

NITA GABRIEL FLORIN Iluminist scenă Tr. 

prof. I (M/G) 

91 ADMIS 

 

Secretarul comisiei  va afisa rezultatul examenului de promovare si rezultatele la contestatiile 

depuse la acesta, dupa caz, la sediu si pe pagina de internet a institutiei  

 

 

 

COMISIA DE EXAMINARE 

 

 

Presedinte  Coman Victor Viorel   ________________ 

 

Membri  Birjaru Cornel    ________________ 

 

   Mustareata Constantin  ________________ 

 

Secretar  Popa Ioana    ________________ 

 

 

 


