
ANUNŢ CONCURS 
 
         Teatrul Naţional „ Marin Sorescu” Craiova  organizează la sediul instituţiei  din Craiova , str. 
A. I. Cuza  nr.11  concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de m.a.s.i.s.c.- 
croitor, (MG), I, Serviciul Producție 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice 
 Concursul constă în următoarele etape succesive: 
1. selecţia dosarelor de înscriere; 
2. proba practică  
3. interviu; 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 
de puncte. 
 Poate participa la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante persoana care 
îndeplinește următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European  şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii  si alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 
Condiţiile specifice de participare la concurs: 
a)Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 
b)Calificare în meseria de croitor dovedita cu certificat sau echivalent; 
c)Vechime în muncă și în meseria de croitor minim 3 ani 
d)Cunoasterea politicilor și practicilor în domeniu 

Aptitudini şi abilităţi: 
• Adaptabilitatea la condiţii şi sarcini noi,  
• Aptitudini tehnice. 
• Pregătire profesională, promptitudine, simţ de răspundere în executarea lucrărilor, eficienţă, spirit 

de iniţiativă, creativitate. 
• Disponibilitate pentru program prelungit, flexibil, muncă în zile sâmbătă și duminică , sărbători 

legale și la delegări în țară și străinătate 
• Atenţie distributivă, viteză de reacţie, curaj, devotament. 

 
Concursul  organizat se va desfăşura după următorul calendar :  
12.11.2021 publicare anunţ  
26.11.2021, ora 14.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către 
candidați;  
02.12.2021 selecția dosarelor de concurs și afişarea rezultatelor selecției;  
03.12.2021 ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;  
06.12.2021 soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora; 
08.12.2021, ora 11.00 proba practică;  
09.12.2021 afişarea rezultatelor probei practice;  
10.12.2021, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind proba practică;  
13.12.2021 soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;  
14.12.2021, ora 11.00 susţinerea interviului;  
15.12.2021 afişarea rezultatelor interviului;  
16.12.2021, ora 14.00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind interviul;  
17.12.2021 soluționarea contestațiilor, afişarea rezultatelor acestora și a rezultatelor finale ale 
concursului. 



 
Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei, biroul Juridic - Resurse 
Umane şi trebuie să conţină: 
a)  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; 
b)  actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul)  
c)  diplomă de bacalaureat 
d)  diplomele/certificatele de absolvire/parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare in meseria 
de croitor; 
e)   copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată, 
vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, copie-extras din Registrul general de evidenţă a  
salariaţilor (pt. perioada 01 ianuarie 2011 până în prezent) pentru a dovedi vechimea în 
specialitatea studiilor însoțite de originale pentru confirmare; 
f)  cazierul judiciar; 
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului 
eliberată de medicul de familie sau unităţi sanitare abilitate; 
h)  curriculum vitae ( cf. modelului comun european ); 
i)  alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 
 
Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. 
Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului iar lista 
candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Afișierul instituţiei. 
Relaţii suplimentare privind condiţii de participare şi bibliografia se pot obţine la sediul instituţiei la 
biroul RU telefon 0251/415363 int. 208 
 
Tematica şi Bibliografie pentru postul de m.a.s.i.s.c. - croitor: 

• Ordonanţă nr. 21/2007 - privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;  

• Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările ulterioare; 
• R.O.F. al Teatrului Naţional „ Marin Sorescu „ Craiova; 
• R.I. al  Teatrului Naţional „ Marin Sorescu „ Craiova; 
• Probă practică de lucru specifică postului cu următoarea tematica: execuția unui element de 

costum după o schiță artistică 
 
 
        MANAGER,  
Alexandru BOUREANU 


