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ANUNT

Teatrul „Sica Alexandrescu" Brasov organizeaza in data  20.04. 2023, ora 11.00  la sediul sfu din
Brasov, str. Piata Teatrului nr.1,  in conformitate cu prevederile HG.nr.1336/2022, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea Si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul
bugetar platit din fonduri publice, art.30 din Codul Muncii, republicat cu modificatile Si completdrile
ulterioare, concurs pentru ocuparea postului de executie vacant :

RECUZITER      treapta I-1 post

Conditii de participare:
1.  Conditii generate de participare:   candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prev5zute de art.15

din Hotararea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind organizarea  Si dezvoltarea
carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

a)    are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartyinind
Spatiului Economic European Si domiciliul in Romania;

b)   cunoaste limba romana, scris §i vorbit;
c)    are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata,

cu modificarile Si completdrile ulterioare;
d)   are o stare de sinatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e)    indeplineste conditiile de studii Si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor

postului scos la concurs;
D    nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra

autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra
infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post
incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaz5, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea.

g)   nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa
functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru
savalsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-au luat masuri de siguran!a a interzicerii ocuparii unei
functii sau a exercitdrii unei profesii.

h)    nu a comis infractiunile prev5zute de art.1  alin.(2) din Legea nr.  I 18/2019 privind Regulamentul
national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor
persoane sau asupra minorilor, precum Si pentru completarea Legii nr.76/2008, privind organizarea Si
functionarea Sistemului  National de Date Genetice Judiciare, cu modificdrile ulterioare, pentru
domeniile prevazute la art. 35  alin.(1 ) lit.(h).

2)  Conditii specifice de participare:
-     Studii  generale/ medii,
-     Vechimeainmunca : minim 6 ani si 6 luni

Durata timpului de munc5: inegal5, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40/ore pe
saptinana,
Incheierea contractului individual de munc5:  se va face pe perioada  nedeterminafa

Atributiile postului:
• manevreaza recuzita de la spectacole §i repetitii;
• prezinta  la  dispozitia  actorilor  obiectele  necesare  montarii,   verificand  pe   acelea  care   ar  provoca

accidente ( sabii, pistoale , cutite , etc.);
• procura sau confectioneaza materialele de recuzita cerute de regizorul  artistic sau de regizorul tehnic ,

raspunzand de buna intretinere, manipulare, cu respectarea normelor legale;
• procura recuzita consumabila zilnica, raspunde de conditiile igienico -sanitare a produselor comestibile

pentru spectacole;



• participa la tumee si deplasdri, precum Si la orice lucrdri, activitati impuse de nevoile teatrului;
• intocmeste referate prentru procurarea recuzitei consumabile Si deconteaza ln termen util;
• participa la inventarierea bunurilor din gestiune, mijloace fixe Si obiecte de inventar;

Bibliografie:
-      Legea nr.319 / 2006 -privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificatile si completarile

ulterioare
-      Ordinul nr.163/2007 -pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
-      Tehnica in Teatru ( Cdrbunaru stelian)

Concursul va consta in:
-  proba scrisa Si interviu

Concursu] se organizeaz5 dupa cum urmeaz5:
a)    29.03.2023
b)    11.04.2023
c)    12.04.2023
d)    13.04.2023
e)    18.04.2023

D     20.04.2023
g)     21.04.2023
h      interviu

-  afisarea anuntului privind concursul
-  data limita pentru depunerea dosarelor
-  selectia dosarelor Si afisarea rezultatelor
-  depunere contestatii la selectia dosarelor
-  solutionarea contesta!iilor depuse la selectia de dosare
-proba scrisa
-afisarea rezultatelor la proba scrisa
-  data Si ora desfasurdrii  interviului se vor comunica ulterior, dupa afisarea  rezultatelor

la proba scrisa
Contestatiile privind rezultatele se vor depune in maxim 24 de ore de la afisarea acestora, 1a sediul
angajatorului.
Dosarele pentru concurs se depun la sediul institutiei, la compartimentul Resurse Umane,  pana la data de
11.04.2023 ora 15.00.
Dosarul de concurs trebuie s5 contin5:

a)    cerere de inscriere la concurs conform modelului anexat;
b)    copie dup5 actul de identitate;
c)    copia  certificatului  de  casatorie  sau  a  altui  document  prim  care  s-a  realizat  schimbarea  de  nume,

dupa caz
d)    curriculum vitae;
e)    diplome de studii Si, dupa caz, documente care atesta efectuarea unor specializali, precum Si copiile

documentelor  care  atesta indeplinirea conditiilor specifice  ale postului  solicitate de  autoritatea  sau
institutia publica;

I)    adeverinta medicala care  sa ateste  starea de sinatate corespunzatoare,  eliberata cu cel  mult  6 luni
anterior  derulatii  concursului,  de  catre  medicul  de  familie  al  candidatului  sau  de  catre  unitatile
sanitare abilitate Si contine in clar numdrul, data, numele emitentului Si calitatea acestuia;

g)    cazieruljudiciar ;
h)    copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca Si vechimea

in specialitatea studiilor Si in munca;

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru
conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Dosarul de concurs se depune la sediul institutiei, la biroul resurse umane.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/416699, interior 109

MANAGER INTERIMAR,



FORMULAR DE iNSCRIERE

Institutia:  Teatrul „Sica Alexandrescu"

Functia solicitata:

Data organizarii concursului :

Nume Si prenume candidat:

Date de contact candidat:

Adresa:

E-mail:

Telefon;

Persoana de contact pentru recomandari

Sirghie Tincuta

Economist resurse umane

Tel   0268416699 int.109

Proba scrisa  :

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate in anuntul privind organizarea

concursului.

Mentionez ca am luat la cunostint5 de conditiile de desfasurare a concursului.

Cunoscand prevederile art.4 pet.2 Si  11  Si art.6 alin.(1) lit.(a) din Regulamentul (UE) 2016/679

al Parlamentului European Si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor

fizice in cee ace prive§te prelucrarea datelor cu caracter personal Si privind libera circulatie a

acestor date Si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia

datelor), in cee ace priveste consimt5mantul cu privier la prelucrarea datelor cu caracter declar

urmatoarele

imi exprim consimtinantul [ ]

Nu imi exprim consimtamantul [ ]

Cu privire la transmiterea informatiilor Si documentelor, inclusiv date cu caracter personal

necesare indeplinirii atributiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de

solutionare a contestatiilor Si ale secretarului, in format electronic.

imi exprim consimtinantul [ ]

Nu imi exprim consimt5mantul I ]



Declar pe propria raspundere ca in perioada lucrata nu mi s-a aplicat nicio sanctiune

disciplinar5/mi s-a aplicat

sanctiunea disciplinara

Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile cu privire la falsul art. 326 din Codul

penal in declaratii, ca datele fumizate in acest formular sunt adevarate.

Data:

Semnatura:


