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Nr. 33/14.01.2015 
 
 

A N U N Ţ 
   
 

Teatrul Municipal ARIEL  Ramnicu Valcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea 
prevederilor H.G. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, 
modificată şi completată prin HG 1027/2014, 
 a următoarelor  posturi :  
 
Compartimentul Artistic 

1. Actor, studii superioare, gradul IA – 1 post 
2. Actor, studii superioare, gradul I    – 1 post 
3. Actor, studii superioare, gradul II   – 1 post 

 
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 
specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice;  
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverința care sa ateste 
vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;  
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează;  
f) adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare 
abilitate;  
g) curriculum vitae;  
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații. 
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. 
 
Dosarele pentru concurs se depun la sediul Teatrului Municipal Ariel, strada Stirbei Voda, nr 11, 
Parc Zăvoi, Compartimentul economic – financiar. 
Persoana de contact: Nistor Alina Elena, secretar comisie conscurs, tel 0771462069 
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Condiţii generale de participare la concurs conform H.G nr. 286 / 2011: 
a)      are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b)      cunoaşte limba română scris şi vorbit; 
c)      are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
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 şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
g)      nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori a 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 exepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
  

Condiţii specifice de participare la concurs:  
- Condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă 
- Condiţii de vechime: Actor gradul IA – 15 ani 

                                  Actor gradul I     - 15 ani 
                                  Actor gradul II    -  3 ani 

 
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
Concursul va avea loc la sediul Teatrului Municipal Ariel din Parcul Zavoi, strada Stirbei Voda, nr 11 
-   probă practică, data: 05 februarie 2015, ora 10.00  
-   interviu,           data: 10 februarie 2015, ora 12.00 
 
Calendarul de desfăşurare a concursului: 

- 15.01.2015 – afisare anunut concurs 
- 28.01.2015 – ora 1600 , data si ora limita pentru depunerea dosarelor de concurs 
- 29.01.2015 – selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor 
- 30.01.2015 – depunere contestatii selectie dosare 
- 02.02.2015 – solutionare contestatii si afisare rezultate finale selectie dosare 
- 05.02.2015 – proba practica 
- 06.02.2015 – afisare rezultate proba practica 
- 10.02.2015 – interviu 
- 11.02.2015 – afisare rezultate interviu 
- 12.02.2015 – depunere contestatii 
- 13.02.2015 – comunicare rezultate contestatii, afisare rezultate finale 

 
 
 

                               Manager 
                                                                                Migleczi Eugenia Doina                                                     
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ANEXA  
la anuntul nr 33/14.01.2015 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
 
PIESE DE TEATRU 
1. I.L. Caragiale O noapte furtunoasă 
2. Mihail Sebastian Steaua fără nume 
3. William Shakespeare Hamlet 
4. A.P. Cehov Pescăruşul 
5. G.B. Shaw Pygmalion 
 
FILME 
1. O scrisoare pierdută, regia Liviu Ciulei (spectacol preluat de la Teatrul „L.S. Bulandra“) 
2. Cei care plătesc cu viața, regia Șerban Marinescu 
3. Romeo și Julieta, regia Franco Zeffirelli 
4. La strada, regia Federico Fellini 
5. Cabaret, regia Bob Fosse 
................................................ 
 Scurtă istorie a teatrului românesc, Mihai Florea, Editura Meridiane, 1970 
 „O Antologie a dramaturgiei românești, 1944-1977: Teatrul de inspirație istorică, Valeriu 

Râpeanu, Editura Eminescu, 1978 
 Dramaturgie română contemporană, Volume 1, Valeriu Râpeanu, Editura Tineretului, 1967 
 Dramaturgia istoricǎ românǎ contemporanǎ, Ion Nistor, Albatros, 1988 
 O Antologie a dramei istorice românești: perioada contemporană, Ion Zamfirescu, Editura 

Eminescu, 1986 
 Istoria literaturii Române: evoluția genului dramatic, Volumes 1-2, Vicu Mîndra, Editura Tip. 

Universitæa÷tii din Bucuresti, 1977 
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