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Nr. 2933/13.10.2021
ANUNȚ EXAMENE DE PROMOVARE
În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare, la sediul Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, se organizează în data
de 27 octombrie 2021, ora 11.00, la sediul instituției, examene de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare pentru următoarele posturi:
- 2 posturi regizor scenă treapta I, care prin transformare vor deveni regizor
scenă (S) gradul II în cadrul Compartimentului Regizorat tehnic
- 1 post operator imagine (S), gradul II care va deveni operator imagine (S),
gradul I în cadrul Compartimentului Foto-video
- 1 post actor (S), gradul II, care va deveni actor (S), gradul I în cadrul Serviciului
Actori
I. Condiții de participare la concurs:
Pentru posturile de regizor scenă:
- să facă dovada absolvirii unei instituții de învățământ superior în specialitatea în care
își desfășoară activitatea sau considerată de angajator ca fiind utilă pentru desfășurarea
activității.
Pentru posturile: actor și operator imagine
- minim trei ani vechime în gradul/treapta profesională actuală,
- să fi obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale
individuale de cel puțin două ori în ultimii trei ani.
II. Examenele de promovare pentru personalul contractual vor consta în susţinerea
unor probe practice, având următoarea tematică:
- posturile de regizor scenă - rolul regizorului scenă în pregătirea unui spectacol,
verificarea recuzitei și plantării decorului conform caietului de regie
- postul de operator imagine - probă practică: montare și utilizare aparatura foto-video,
pregătire materiale imagistice
- postul de actor: proba practică: Un moment de improvizație la alegerea comisiei și un
moment la alegerea candidatului (monolog) – durata maxim 10 minute
III. Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul instituției, precum și pe
pagina de internet, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.
Punctajul minim de promovare este de 50 puncte .
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut la proba practică, pot depune contestație în
termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din
acest drept.
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Rezultatele finale vor fi afișate la sediul instituției în două zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a contestației.
IV. Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face
începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea. După
promovare fişa de post se modifică şi se completează cu noi atribuţii.
MANAGER,
Alexandru BOUREANU

