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ANUNȚ

Teatrul pentru Copii și Tineret “Merlin”, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale de execuție
vacante:
- Sculptor păpuși, grad profesional II, studii superioare în cadrul Serviciului
Producție, Scenă, Transport pe perioadă nedeterminată (1 post).
Pentru a ocupa un post de natură contractuală vacant sau temporar vacant,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al
Regulamentului-cadru din 23 martie 2011, aprobat prin HG nr. 286 / 2011:
 are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 cunoaște limba română, scris și vorbit;
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exercițiu ;
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate;
 îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specific
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la
concursul pentru ocuparea postului vacant, prevăzute în fișa de post sunt:
–
–

Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență - specializarea sculptură;
Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 5 ani;
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–
–
–
–
–

Capacitate de înțelegere și însușire a metodelor și tehnicilor actuale, precum și a
normelor de aplicare a acestora la nivelul instituției;
Adaptare și contribuție la încadrarea în termene privind întocmirea actelor și
documentației referitoare la activitatea de confecționare păpuși;
Capacitate de adaptare la activități în condiții speciale (complexitate, suprapuneri
de activități, termene pentru procesare și predare foarte scurte);
Interes în vederea utilizării eficiente a resurselor materiale și umane, în scopul
diminuării cheltuielilor de funcționare a instituției;
Capacitate de integrare în efortul colectiv pentru realizarea la timp a lucrărilor
repartizate, diseminarea informațiilor, a cunoștințelor dobândite și a experienței
profesionale proprii, înspre membrii colectivului din care face parte.

Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constă, în 3 etape
succesive, după cum urmează:
- selecția dosarelor de înscriere;
- proba practică (în vederea testării abilităților și aptitudinilor practice);
- interviul;

Calendarul desfășurării concursului
Publicarea anunțului
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la secretariatul
comisiei de concurs
Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor
Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind selecția
dosarelor
Susținerea probei practice
Afișarea rezultatelor în urma probei practice
Depunerea contestațiilor la proba practică
Afișarea rezultatelor contestațiilor
Susținerea interviului
Afișarea rezultatelor în urma interviului
Depunerea contestațiilor privind rezultatele interviului
Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la proba de interviu
Afișarea rezultatului final al concursului

30.06.2022
01.07. - 14.07.2022,
ora 12:00
15.07.2022
15.07.2022
18.07.2022
18.07.2022
25.07.2022, ora 10:00
25.07.2022
26.07.2022
26.07.2022
28.07.2022, ora 10:00
28.07.2022
29.07.2022
29.07.2022
29.07.2022
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3. Ordonanța nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte,
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată (Capitolul I - IV)
5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată (Capitolul I, II Secțiunea 1, Secțiunea a 6-a)
Tematică
1. Cunoașterea tehnicilor de execuție a lucrărilor de sculptură; a negativelor pentru
realizarea diferitelor obiecte de decor, recuzită și păpuși; de realizare a
mecanismelor necesare articulării păpușilor.
2. Norme specifice privind instituțiile de spectacole și concerte.
3. Cunoașterea legislației privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, cu situații
specifice unei instituții de spectacole.
4. Cunoașterea legislației privind apărarea împotriva incendiilor și în domeniul situațiilor
de urgență, cu situații specifice unei instituții de spectacole.
5. Răspunderea disciplinară și patrimonială.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va
conține în mod obligatoriu următoarele, conform art.6 al Regulamentului-cadru din 23
martie 2011, aprobat prin HG nr. 286 / 2011:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice
organizatoare (se pune la dispoziția candidaților din oficiu, prin publicare pe
pagina de internet oficială a instituției, în cadrul secțiunii dedicate publicității
concursului, precum și la sediul instituției, în locul special amenajat pentru
desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii;
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) copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă;
e) cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (în acest
caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitățiile sanitare abilitate, care tebuie să conțină, în
clar: numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătății;
g) Curriculum vitae.
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Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; documentele
care atestă nivelul studiilor şi care atestă efectuarea unor specializări, precum şi cele
care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; carnetul de muncă sau, după
caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea
studiilor vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității xerocopiilor cu
acestea.
Dosarele de concurs se depun la sediul instituției publice din Timișoara, bv. Regele
Carol I, nr.3, la Compartimentul Resurse Umane, de luni până vineri, în intervalul orar
09-12, telefon (+40) 256-493.049, e-mail: hr@teatrul-merlin.ro.
Probele se vor desfășura la sediul instituției publice din Timișoara, bv. Regele Carol I,
nr.3.

Afișat astăzi, 30.06.2022, ora 10:00, la sediul instituției.
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