
 

           
DENUMIREA INSTITUȚIEI PUBLICE Teatrul pentru Copii și Tineret “Merlin” 

COMPARTIMENTUL Serviciul Producție scenă, transport 

DENUMIREA POSTULUI 265109 - Sculptor păpuși 

NIVELUL POSTULUI Execuție 

OBIECTIVUL POSTULUI Activitatea de sculptură 

 
 

FIŞA POSTULUI 
     
I. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 
1. Studii de specialitate: studii superioare, specializarea sculptură 
2. Perfecţionări (specializări):  

- perfecţionare permanentă 
- experiență în domeniu 

3. Vechimea în muncă/specialitatea necesară: minim 5 ani / 5 ani 
4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: utilizare PC, Internet 
5. Cunoașterea unei limbi străine: nu este cazul 
6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 

- Seriozitate, loialitate faţă de instituţie; 
- Rapiditate, eficienţă şi acurateţe în execuţia lucrărilor și materialelor specifice domeniului, 

promptitudine și  rigurozitate; 
- Capacitate de adaptare şi conformare cu strategia managerială a instituţiei; 
- Abilităţi de comunicare, atenţie distributivă, capacitate de sinteză, desfăşurarea de activităţi 

în condiţii de stres, rezistenţă la efort intelectual, disponibilitate la program prelungit de 
muncă; 

- Maleabilitate în derularea relaţiilor de muncă cu colegii, partenerii, colaboratorii interni şi 
externi; 

- Abilitate în procesarea informațiilor și gestionarea eficientă a volumului de muncă; 
- Imaginație, ingeniozitate; 

7. Cerinţe specifice: 
- Capacitate de înţelegere şi însuşire a metodelor și tehnicilor actuale, precum şi a normelor 

de aplicare a acestora la nivelul instituţiei artistice, conform legislației în vigoare;  
- Adaptare și contribuţie la încadrarea în termene privind întocmirea actelor și documentației 

referitoare la activitatea de confecționare păpuși; 
- Capacitate de adaptare la activităţi în condiţii speciale (complexitate, suprapuneri de 

activităţi, termene pentru procesare şi predare foarte scurte), alte activităţi suplimentare; 
- Interes în vederea utilizării eficiente a resurselor materiale şi umane, în scopul diminuării 

cheltuielilor de funcţionare a instituţiei; 
- Capacitate de integrare în efortul colectiv pentru realizarea la timp a lucrărilor repartizate, 

diseminarea informaţiilor, a  cunoştinţelor dobândite şi a experienţei profesionale proprii, 
înspre membrii colectivului din care face parte. 

 



 

II. DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI 
- să execute lucrări de sculptură după indicațiile scenografului; 
- să execute negativele pentru realizarea diferitelor obiecte de decor, recuzită și păpuși; 
- să realizeze și alte lucrări de specialitate cerute de interesele instituției; 
- răspunde de realizarea mecanismelor necesare articulării păpușilor; 
- răspunde de realizarea optimă a calităților dinamico-plastice ale păpușilor și ale altor repere 

scenografice; 
- colaborează cu ceilalți membri ai atelierului la lucrări comune (decupare, asamblări, 

montări-demontări de probă, montări eșarfe, materiale publicitare și orice alte lucrări care nu 
presupun competență profesională specializată); 

- răspunde material și disciplinar pentru pagubele cauzate instituției; 
- să respecte programul de lucru stabilit de conducerea instituției; 
- are calitate de gestionar în conformitate cu prevederile legale în vigoare: 

 va răspunde material și disciplinar pentru pagubele aduse instituției: 
 se va constitui o garanție materială în echivalentul unui salariu tarifar lunar, 

prin încheierea unui contract de  garanție materială, reținându-se în 10 rate 
lunare; 

- întocmește referatul de necesitate cu materialele necesare și prezintă din timp contabilului 
șef lista, în vederea aprovizionării;  

- completează ordinul de lucru cu materialele consumate și se confruntă cu evidențele din 
contabilitate, în vederea stabilirii eventualelor diferențe valorice; 

- să predea ordinele de lucru șefului de producție în timp util, pentru a putea fi predate la 
contabilitate până în cel mult 10 zile de la premieră; 

- este interzisă efectuarea de lucrări particulare în atelierul teatrului; 
- să colaboreze cu serviciul artistic (actori) cu privire la modificările ce se impun, respectând 

schița scenografică; 
- participă la repetițiile tehnice programate; 
- să fie receptiv și la alte sarcini date de managerul instituției; 
- întocmește actele de predare-primire pentru păpuși, recuzită, decor către ceilalți gestionari. 

 
Activitatea desfășurată pe un an calendaristic va face obiectul evaluării de către managerul 
instituției în baza criteriilor de evaluare a performanțelor individuale:  

1. capacitatea de implementare; 
2. capacitatea de a rezolva eficient problemele; 
3. capacitatea de asumare a responsabilităților; 
4. capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite; 
5. creativitate și spirit de inițiativă; 
6. capacitate de planificare și organizare a timpului de lucru; 
7. capacitatea de a lucra independent; 
8. capacitate de a lucra în echipa; 
9. capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate; 
10. integritate morală și etică profesională. 

 
Pentru o colaborare cu o altă instituție este necesar acordul managerului instituției. 



 

 
III. RESPONSABILITĂȚI SOLICITATE DE POST 

- seriozitate în activitate; 
- manifestă loialitate față de instituție; 
- răspunde pentru legalitatea tuturor documentelor pe care le întocmește; 
- participă activ la toate acțiunile organizate de instituție care necesită prezența sa; 
- respectă Regulamentul intern și Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum și 

legislația muncii; 
- nu expune la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoană, cât 

şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 
muncă; 

- să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă 
despre care are motive întemeiate să o considere un pericol, pentru securitatea şi sănătatea 
angajaților; 

- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru 
a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă / 
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

- să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru 
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

- să respecte calendarul de desfășurare al proiectului în care este implicat; 
- să respecte instrucţiunea de lucru privind gestionarea deşeurilor în cadrul instituţiei 

angajatoare; 
- să respecte normele SSM, PSI și SU; 
- să respecte cerințele controlului managerial intern, codului de conduită etică.  
 

IV. SFERA RELAŢIONALĂ  A TITULARULUI POSTULUI 
a. Sfera relaţională internă: 

 Se subordonează managerului instituției, șefului de serviciu producție, scenă, transport. 
 Colaborează cu toate compartimentele instituţiei. 

 
b. Sfera relaţională externă: 

- cu alte instituții specifice domeniului de activitate. 
 
 
ANGAJATOR      SALARIAT 
Manager,       Sculptor păpuși, 
        
 
 
 
Întocmit, 
Șef serviciu producție, scenă, transport 


