
                           ANUNȚ  CONCURS/EXAMEN 

 

TEATRUL  MUNICIPAL  MR. GH. PASTIA  FOCȘANI 

Cod fiscal  8334170, telefon 0237226438, 

Organizează concurs în data de: 

- 26.10.2021  ora 10,00   - PROBA SCRIS 
- 01.11.2021  ora 10,00   -  PROBA PRACTICĂ,   pentru următoarele  

posturi vacante : 
- Actriță debutant , studii superioare, normă întreagă, perioadă 

nedeterminată. 
- Recuziter treapta I, studii medii/generale,normă întreagă, perioadă 

nedeterminată, vechime minimă 3 ani lucrați în instituții de spectacole și 
concerte, cunoștințe  în ceea ce presupune decor și recuzită pentru 
spectacole de teatru. 

  Dosarele de concurs se depun până la data de  19.10.2021. 

   Persoană contact: Dorina Grama, telefon 0371434391 sau 0237226438 

         Condiții de participare la concurs: 

        - Condiții  generale: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute 
în art.3 din Anexa Regulament – cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare:       

         a) - are cetățenia română; 

         b) - cunoaște limba română scris și vorbit; 

         c)  - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

         d) – are capacitate deplină de exercițiu; 



         e) – are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează       
atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau      alte 
structuri abilitare; 

         f) – îndeplinește condițiile de studiu și după caz de vechime; 

         g) – nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciu, care împiedică săvârșirea justiției de fals ori a unor fapte de corupție. 

 

       

  Condiții specifice: 

1. Pentru funcția de Actriță  debutant: 
- studii superioare  cu specializare actorie . 

      2. Pentru  funcția  Recuziter treapta I: 

          - studii  medii sau generale; 

          -vechime minimă 3 ani,   în instituții de spectacole                                              

            și  concerte ,   cunoștințe de ceea ce presupune manipularea decorurilor,   

             recuzitei  într-un spectacol de teatru.  

 Concursul va avea loc în data: 

-   26.10. 2021, ora 10,00 – proba scrisă,  
-   01.11. 2021,  ora 10,00 – proba  practică, la sediul Teatrului Municipal  Mr. 

Gh . Pastia Focșani din strada Republicii nr.73. 

 Dosarele de înscriere la concurs se depun începând cu data  06.10.2021  până 
la data  19.10. 2021 ora 16,00  la  Compartimentul  Financiar, Contabilitate, 
Personal din cadrul Teatrului Municipal Mr. Gh. Pastia Focșani din strada 
Republicii nr.73. 



Relații suplimentare la sediul instituției, telefon 0371434391 sau  0237226438  
secretar comisie   Dorina Grama. 

 

Documentele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere                                             
la concurs: 

- Cerere de înscriere la concurs adresată conducerii instituției; 
- Copia actului de identitate/original; 
-  Diploma de studii, și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, copie 

și original; 
- Curriculum vitae; 
- Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverință care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie și /sau în specialitatea studiilor; 
- Cazierul judiciar sau o declarație pe propia răspundere că nu are antecedente 

penale valabilă pâna la prima probă din concurs; 
- Adeverință medicală care să ateste sănătatea corespunzătoare, eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 
 
Bibliografie pentru funcția contractuală de : 
 
Actor debutant, studii superioare. 
Ovidiu Drâmbă          - Teatrul de la origini și până azi; 
Ioan Massoff              - Teatrul Românesc  privire istorică; 
Octavian Gheorghiu  – Istoria Teatrului Universal. 

 

Bibliografie  pentru funcția contractuală de: 

         Recuziter treapa I, studii M/G. 

          Tehnica în Teatru de Stelian Cărbunaru –Ed Tehnica, 1988 

 Cartea regizorului amator de Nicolae Dinescu Bucuresti 1968 



Teatrul de la origini și până azi de Ovidiu Dramba. 

 

  Calendarul de desfasurare a concursului/examenului  pentru  ocuparea     

   postului de  Actriță  debutant și  Recuziter  treapta I. 

 

 
DATA/PERIOADA 

 
    ACTIUNEA 

04.10.2021 Publicarea anuntului de concurs 
06.10.2021- 19.10.2021  ora 
16,00 

Depunere dosare înscriere la concurs 

20.10.2021  ora 8,00- 12,00 Selectarea de catre comisia de concurs a 
dosarelor de înscriere la concurs 

21.10.2021 ora 8,00 Afișare rezultate selectare dosare de înscriere  
la concurs 

22.10.2021 orele 8,oo-13,30 Depunere de contestații  la secretarul 
comisiei de soluționare a contestațiilor 
privind rezultatul selectiei dosarelor. 

25.10.2021 ora 8,00 Afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire 
la rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la 
concurs 

26.10.2021 ora  10,00 PROBA  SCRIS 
27.10.2021  ora  8,00 Afișare rezultat proba scris 
28.10.2021  ora  8,00 -14,00 Depunere de contestații  Proba Scris 
29.10.2021  ora  8,00 Afișare  rezultat contestații  Proba Scris 
01.11.2021  ora  10,00   PROBA PRACTICĂ 
02.11.2021 ora 8,00 Afișare rezultat  Probă practică 
03.11.2021  ora  8,00 -14,00 Depunere contestații Probă Practică 
04.11.2021 ora 8,00  Afișare  rezultat contestații Proba Practică 
05.11.2021 ora 8,00 Afișare  rezultat final  
08.11.2021 ora 8,00 – 14,00 Depunere contestații rezultat final 
09.11.2021 ora 8,00 Afișare rezultat final contestații 
 



 


