
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 următoarelor posturi: 
- 1 post de șef serviciu (S) II, Serviciul Producție 
- 1 post de șef serviciu (S) II, Serviciul Tehnic 
- 1 post auditor  I (S), Compartimentul Audit Public Intern 
- 1 post secretar platou (S), II, Formația Tehnică și Logistică scenă 
- 1 post m.a.s.i.s.c. (electrician scenă) (MG), I, Formația Tehnică și Logistică Scenă 
- 1 post recuziter (MG)  I, Formația Tehnică și Logistică Scenă 
- 1 post muncitor calificat (fochist) (MG), I, Serviciul Tehnic 
- 1 post muncitor calificat (lăcătuș mecanic) (MG), I, Compartimentul Situații de urgență 

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 scrisă  
3. proba practică - numai pentru posturile secretar platou, m.a.s.i.s.c. (electrician scenă), 
recuziter,  
4.   interviu; 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte din punctajul maxim de 100 
de puncte, pentru posturile de conducere( Șef serviciu), respectiv candidații care au obținut 50 de 
puncte din punctajul maxim de 100 de puncte pentru posturile de execuție. 
 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 pentru postul de Șef Serviciu Producție: 
a) Studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență în inginerie mecanică, 
susținute de experiență practică adecvată cerințelor postului; 
b) Vechime în muncă/specialitate necesară - minim 3 ani. 
c ) Disponibilitate pentru program prelungit precum si in week-end cu respectarea prevederilor 
Codului Muncii si a legislației in vigoare. 
d) Adaptabilitatea la condiții și sarcini noi, aptitudini tehnice. 
e)Pregătire profesională ,promptitudine, simț de răspundere în executarea lucrărilor, eficiență, 
spirit de inițiativă, creativitate, abilităţi de organizare, comunicare şi coordonare 
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de Șef Serviciu Tehnic 
a) Studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență în ingineria sistemelor, 
specializarea automatică și informatică aplicată, susținute de experiență practică adecvată 
cerințelor postului 
b)Vechime în muncă minim 5 ani. 
c) Capacitate de comunicare, adaptabilitate la condiţii şi sarcini noi, putere de a lucra 
independent sau în echipă, disponibilitate de lucru sub stres 
d) Disponibilitate pentru program prelungit  și a lucrului în zile de sâmbătă, duminică și  sărbători 
legale 
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de Auditor: 
a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
juridic;  



b) aviz eliberat de Compartimentul Audit Public Intern al Ministerului Culturii*  
c) vechime minimum 5 ani în specialitatea studiilor  
d) cunoașterea unei limbi de circulație internațională dovedită prin deținerea unui certificat 
competență lingvistică;  
e) abilități de comunicare verbale și în scris;  
f) cunoştințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel); Internet Explorer; 
* ”2.3.4.1.1. Pentru obținerea avizului candidații pentru funcția de auditor intern depun un dosar 
care cuprinde următoarele documente: 
   a) curriculum vitae; 
   b) o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la 
incompatibilitățile auditorilor interni; 
   c) o lucrare in domeniul auditului public intern; 
   d) doua scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.” 

Prin urmare, în conformitate cu prevederile H.G. 1086/2013, candidații pentru postul de 
auditor vor depune dosarul cu documentele sus-menționate la în vederea avizării la 
Compartimentul Audit public intern din cadrul Ministerului Culturii 

Pentru selecția dosarelor candidații pot prezenta numărul de înregistrare a cererii privind 
eliberarea avizului de către Compartimentul Audit Public Intern al Ministerului Culturii. În acest 
caz candidatul are obligația de a completa dosarul de concurs cu avizul CAPI MC, cel mai târziu 
până la data desfăşurării primei probe a concursului. În caz contrar candidatul va fi declarat 
respins 
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de Secretar platou: 
a)  Studii superioare ; 
b) Cunoștințe de operare / programare calculator ; 
c)Vechime în muncă minim 1 an. 
d)Vechimea în cadrul instituțiilor de spectacole sau concerte constituie un avantaj 
e)Disponibilitate pentru program prelungit , flexibil, muncă în zile sâmbătă și duminică , sărbători 
legale și la delegări în țară și străinătate  
f)Experiență practică în realizarea de ilustrații muzicale , configurații de echipamente pentru 
realizarea sunetului ; 
g)Foarte bună cunoaștere a echipamentelor și instalațiilor de sunet 
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de Recuziter: 
a) Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, profesionale ; 
b) Vechime în muncă minim 3 ani; 
c) Experiența în instituțiile de spectacol constituie avantaj; 
d)Disponibilitate pentru program prelungit , flexibil, muncă în zile sâmbătă și duminică , sărbători 
legale și la delegări în țară și străinătate ; 
e)Capacitate de  comunicare și adaptabilitate la condiţii şi sarcini noi, responsabilitate, 
autocontrol, loialitate, integritate morală şi  profesională; 
f) Puterea de a lucra independent sau în echipă. 
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de m.a.s.i.s.c. (electrician 
scenă: 
a) Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 
b) Calificare în meseria de electrician; 
c) Experiența în instituțiile de spectacol sau concerte constituie avantaj; 
d)Disponibilitate pentru program prelungit , flexibil, muncă în zile sâmbătă și duminică , sărbători 
legale și la delegări în țară și străinătate ; 
e)Capacitate de  comunicare și adaptabilitate la condiţii şi sarcini noi, responsabilitate, 
autocontrol, loialitate, integritate morală şi  profesională; 
f) Puterea de a lucra independent sau în echipă 
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor calificat (fochist): 
a)Studii medii  absolvite cu diplomă de bacalaureat 
b)Curs de calificare fochist 
c)Autorizație ISCIR însoțită de talon valabil pt. viza anuală , valabilă pentru cazane apă caldă, 
cazan abur joasa presiune clasa C. 
d)Vechime în muncă minim 5 ani 
e)Capacitate de comunicare, adaptabilitate la condiţii şi sarcini noi. 
f)Putere de a lucra independent sau în echipă. 
g)Disponibilitate de lucru sub stres 
h)Disponibilitate pentru program de noapte, în ture, prelungit și a lucrului în zile de sărbători 
legale 
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor calificat (lăcătuș 
mecanic): 
a)Studii medii  absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil mecanic 

doc:1020067202/1


b)Vechime în muncă minim 5 ani 
c)Capacitate de comunicare, adaptabilitate la condiţii şi sarcini noi. 
d)Putere de a lucra independent sau în echipă. 
e)Disponibilitate de lucru sub stres 
f)Disponibilitate pentru program de noapte, în ture, prelungit și a lucrului în zile de sărbători 
legale 
 
Concursul  organizat se va desfăşura după următorul calendar :  
08.06.2021 publicare anunţ  
23.06.2021, ora 14.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către 
candidați;  
25.06.2021 selecția dosarelor de concurs;  
28.06.2021 afişarea rezultatelor selecției dosarelor; 
29.06.2021, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;  
30.06.2021 soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora; 
01.07.2021, ora 11.00 proba scrisă și , după caz, practică;  
02.07.2021 afişarea rezultatelor probei scrise și , după caz, practice;  
05.07.2021, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind proba scrisă și , 
după caz, practică;  
06.07.2021 soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;  
07.07.2021, ora 11.00 susţinerea interviului;  
08.07.2021 afişarea rezultatelor interviului;  
09.07.2021, ora 14.00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind interviul;  
12.07.2021 soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;  
13.07.2021 afişarea rezultatelor finale. 
 
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 licenţă ori echivalentă, însoţită de foaia matricolă , respectiv diplomă de 
bacalaureat 
d)  diplomele/certificatele de absolvire/parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare; 
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 
 
Bibliografie pentru postul de Șef serviciu Producție: 
1.OG 21//2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și 
desfășurarea activității de impresariat artistic cu modificările și completările ulterioare;  
2.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 
ulterioare; 
3. Ordin 163/2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor  
4. Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările 
ulterioare; 
5.Ordin nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, 
cu modificările și completările ulterioare. 
6.Legea 53/2003 Codul Muncii republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
7.Procedura operațională privind producția de decor, costume. 
8.Raport final management 2016-2021. 
9. R.O.F. al Teatrului Naţional „ Marin Sorescu„ Craiova; 



10.R.I. al  Teatrului Naţional „ Marin Sorescu„ Craiova; 
 
Bibliografie pentru postul de Șef Serviciu Tehnic: 
1.O.G. 21//2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și 
desfășurarea activității de impresariat artistic cu modificările și completările ulterioare;  
2.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 
ulterioare; 
3.Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările 
ulterioare; 
4.R.O.F. al Teatrului Naţional „ Marin Sorescu „ Craiova; 
5.R.I. al  Teatrului Naţional „ Marin Sorescu „ Craiova; 
6.Prescriptiile ISCIR PT C9/2010. 
7. Indicativ P118/2013- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a –
Instalații de stingere. 
8.Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 
9.Raport final management 2016-2021. 
10. R.O.F. al Teatrului Naţional „ Marin Sorescu„ Craiova; 
11.R.I. al  Teatrului Naţional „ Marin Sorescu„ Craiova; 
 
Bibliografie post auditor: 
1.Legea nr. 672 /2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;  
2.HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit 
public intern;  
3.OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern; 
4.Legea nr. 82/1991, Legea Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
5.Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;  
6.OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată și 
actualizată;  
7.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și 
raportarea angajamentelor bugetare și legale;  
8.OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;  
9.Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți 
în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 193/2002 
privind introducerea sistemelor moderne de plată  
10.Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului Controlului managerial intern al entităților 
publice; 
11.Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
12.Ordin nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi 
instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;  
13.Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare; 
14.Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și 
completările ulterioare 
15.R.O.F. al Teatrului Naţional „ Marin Sorescu „ din Craiova; 
16.R.I. al  Teatrului Naţional „ Marin Sorescu „ din Craiova; 
17.Raport final management 2016-2021. 
 
Tematica şi Bibliografie pentru postul de secretar platou 
1. Ordonanţă nr. 21/2007 - privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;  
2. Stelian Cărbunaru – Tehnica în teatru – ghid pentru regizorul tehnic , ed. Tehnica, București, 
1988 
3. Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările 
ulterioare; 
4. R.O.F. al Teatrului Naţional „ Marin Sorescu „ Craiova; 
5. R.I. al  Teatrului Naţional „ Marin Sorescu „ Craiova 
6. Proba practică de lucru specifică postului are următoarea tematică: etapele pregătirii unei 
producții și răspunderea față de patrimoniul instituției 
 
Tematica şi Bibliografie pentru postul de recuziter: 
1) Ordonanţă nr. 21/2007 - privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;  



2) Stelian Cărbunaru – Tehnica in teatru – ghid pentru regizorul tehnic –ed. Tehnica, București, 
1988 
3) Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările 
ulterioare; 
4) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 
ulterioare; 
5) R.O.F. al Teatrului Naţional „ Marin Sorescu „ Craiova; 
6) R.I. al  Teatrului Naţional „ Marin Sorescu „ Craiova; 
7) Proba practică de lucru specifică postului are următoarea tematică: pregătirea  și transportarea 
recuzitei, amplasarea , manevrarea și depozitarea elementelor de recuzită. 
 
Tematica şi Bibliografie pentru postul de m.a.s.i.s.c. (electrician scenă): 
1. Ordonanţă nr. 21/2007 - privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare ;  
2. Stelian Cărbunaru – Tehnica în teatru – ghid pentru regizorul tehnic –ed. Tehnica, București, 
1988 ; 
3. Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
5. R.O.F. al Teatrului Naţional „ Marin Sorescu „ Craiova ; 
6. R.I. al  Teatrului Naţional „ Marin Sorescu „ Craiova ; 
7. Proba practică de lucru specifică postului are următoarea tematică: realizarea de efecte de 
lumini - lumina caldă, rece, lumina frontală, lumină de contur, lumină de atmosferă -, reglarea 
echipamentelor de iluminare, orientarea proiectoarelor, montarea filtrelor, focalizarea 
proiectoarelor, setarea dimensiunii sau deschiderii spotului de lumină. 
 
Tematica şi Bibliografie pentru postul de muncitor calificat (fochist): 
1.OG 21//2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și 
desfășurarea activității de impresariat artistic cu modificările și completările ulterioare;  
2.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 
ulterioare; 
3.Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările 
ulterioare; 
4.R.O.F. al Teatrului Naţional „ Marin Sorescu„ din Craiova; 
5.R.I. al  Teatrului Naţional „ Marin Sorescu„ din Craiova; 
6.Prescriptiile ISCIR PT C9/2010. 
 
Tematica şi Bibliografie pentru postul de muncitor calificat (lăcătuș mecanic): 
1.O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și 
desfășurarea activității de impresariat artistic cu modificările și completările ulterioare;  
2.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 
ulterioare; 
3.Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările 
ulterioare; 
4.R.O.F. al Teatrului Naţional „ Marin Sorescu„ din Craiova; 
5.R.I. al  Teatrului Naţional „ Marin Sorescu„ din Craiova; 
6.Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,Partea a II a Instalații de stingere, 
Indicativ P118/2-2013 
7.Centrale de detecție și semnalizare incendiu – date generale. 
 
 
        MANAGER,  
Alexandru BOUREANU 


