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ANUNT

TEATRUL c'I.NoTTARA organizeazd concurs in vederea ocuperii posturilor vacantede:
- Consultant artistic S lA - pozitia 15 din gtatul de func{ii din cadrul Serviciului de

- Regizor artistic S lA
Specialitate Artisticd

- pozitia 20 din statul de functii din cadrul serviciului de
Specialitate Artisticd

- Actor (teatru) S lA -poz.36 din statul de functii din cadrul Compartimentului

'Economist sp. lA 
-fit:ti46 din satut de funclii din cadrut compartimentutui
Fi nanciar Contabilitate.

Concursul se va desfdsura astfel:
- in data de 05.11.201g, ora 10.00 proba scrisd/ proba practicd
- in data de 08.11.2018, incepilnd cu orele 10.00 interuiul.

Concursul se va defdgura in conformitate cu prevederile HG nr. 2g612011, modificatd9i completatd prin HG 102712014 gi a iegulamentului privind ,,organizareaexamenelor/concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante
corespunzdtoare functiilor contractuale din cadrul institufiilor/serviciiior publice deinteres local al Municipiului Bucuregti, precum gi pentru promovarea in grade sautrepte profesionale imediat superioare, ori in tunciie a personalului contractual al
acestora " aprobat prin Dispozi{ia primarului General nr. 17361201s.

- cetSlenie romAnd, ceta{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apa(indnd spatiului Economic European gi domiciliul in Rom6nia;- cunoasterea limbii romAne, scris gi vorbit;- vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;- capacitate deplind de exercitiu;
stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abiiitate;- indeplinirea conditiilor de studii 9i, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru sdvArgirea unei infracliuni contra
umanitdtii, contra statului ori contra autoritdlii, de servicir^L sau in legdturd cu seviciul,
care impiedica infdptuirea justiliei, de fals o
sdvArgite cu intentie, care l-ar face inco



de Economist Sp. IA

situatiei in care a intervenit reabilitarea.

- studii superioare de lungi duratd absolvite cu diplomi de licen!5 sau echivalentd in
domeniul: gtiin{e economice;- experientd in domeniul financiar contabil;

- vechime in specialitatea studiilor de minimum 6 luni.- cunogtinle de operare pe calculator : Microsoft worj, Microsoft Excel:- cunoaqterea unor programe de calculator pentru eviden{a contabilitdlii financiare
(ALOP, PROSOFT);

- corectitudine, disciplind, disponibilitate, atenlie, rigurozitate, capacitate de a lucra
independent, simtul rdspunderii, abilitd{i de comunicaie, capacitate de organizare a
muncii, rezistentd la stres.

studii superioare in domeniul artelor, gtiinlelor umaniste sau sociale, absolvite cu diploma
de licentS;
vechime in specialitate - minimum 3 ani;
cunoagterea unei limbi strdine de circulalie internationald avansat, scris si vorbit nivel
mediu;
cunostin{e in promovare proiecte culturale;
- corectitudine, disciplind, disponibilitate, atenlie, rigurozitate, capacitate de a lucra in
echipi, simtul rdspunderii, abilitati de comunicare, capacitate de organizare a muncii,
rezisten{a la stres.

studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de licenta in domeniul: regia artelor
spectacolelor;
minimum 15 spectacole regizate;
experien!5 in muncd minimum 3 ani;
corectitudine, disciplind, disponibilitate, atenlie, rigurozitate, capacitate de a lucra in
echipd, simlul rdspunderii, abilita{i de comunicare, capacitate de organizare a muncii,
rezistentd la stres

de Consultant artistic S lA

de Regizor aftistic S lA



rea postului

de Actor

- studii superioare de specialitate cu examen de stat licentd, UNATC sau echivalente;
- minimum 5 ani vechime in muncd;
- actrild - maximum 35 ani;
- corectitudine, disciplind, disponibilitate, atentie, rigurozitate, capacitate de a lucra in

echipd, simtul rdspunderii, abilita{i de comunicare, capiacitate de organrzare a
muncii, rezistentd la stres

Documente necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:
a) cerere de inscriere la concurs adresatd managerului instituliei;
b) copie act de identiitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii,

dupd caz:
c) copie certificat de nastere sau cdsdtorie, dacd este caz:ul;
d) copiile diplomelor de studii superioare de lungd duratd, (diplomi de licenta) sau

copiile diplomelor de studii (pentru posturile cu studii medii) legalizate sau insotite
de original;

e) copii ale altor diplome 9i certificate care atestd pregdtinea candidatilor (dacd sunt
relevante pentru postul vacant pentru care aplicd candidatul), legalizate sau insotite
de original;

f) copia carnetului dre muncd sau, dupd caz, o adeverintd care si ateste vechimea in
specia I itatea stud iilor;

g) cazieruljudiciar (copie a bonului obtinut ca urmare a dc'punerii documentelor
necesare in vederea ob{inerii acestui document) sau o declaralie pe propria
rdspundere cd nu are antecedente penale care sd-l fac;d incompatibil cu functia
pentru care candi deazd:

h) adeverintd medicarld care sd ateste starea de sdndtate corespunzdloare
eliberati cu cel rrult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie
al candidatului sau de cdtre unitd!ile sanitare abilitate gi sd con!ind, in clar, numdrul,
data, numele emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de
Ministerul Sanatal,ii.

i) curriculum vitae.

Copiile de pe documentele prevdzute mai sus se prezinti personal, insotite de
documentele originale, care se certifici pentru conformiitatea cu originalul de citre
compartimentul resurse umane sau in copii legalizate.

In cazul docun'lentului previzut la punctul g), candidaturl declarat admis a selecfia
dosarelor, care a depus la inscriere o declarafie pe pr<lpria rdspundere cd nu are
antecedente penale, are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazieruluijudiciar, cel rnai t|rziu pdni la data desfdguririi primei probe a concursului.

Documentele necesare pentru intocmirea dosarului de concurs se depun la sediul
Teatrului C.l Nottara din Bld. Magheru nr.20, sector 1, Bucuregti - Birou Resurse Umane
Salarizare Contencios S S.M, pdnd la data de26.10.2018 ora 14.00.

Bibliografia, tematica 9i alte mentiuni referitoare la organizarea concursului vor fi
afisate atAt la sediu cAt sii pe site-ul instituliei.



CALENDARUL

etapelor de desfdgurare a concursului pentru posturilre vacante de: Consultant
artistic, s lA, Actor s lA, Regizor artistic s lA gi Economist sp. lA

Nr.

c rt.

Denumire etapi Data perioadd

etapi

Nr. zile pentru organizarea

urmdtoarei etape

Sala de

desfdgurare

1 Anunt concurs 12.10.2018 Cel putin 15 zile lucrdtoare
inainte cle prima probd

2 Data concurs 05.1 1 .2018

Depunere dosare cand idati 12.10.2018 -
26.10.2018

10 zile lucrdtoare de la data
anun{ului, interval orar 09 -
15

Serviciul
Resurse
Umane

4 Selectare dosare candidati 26.10.2018 -
29.10.2018

maxim 2). zile lucrdtoare de la
data de depunere a
dosarelclr

5 Incheiere p.v. in urma
selectiei de dosare

29.10.2018

b Afisare rezultate selectare
dosare

29.10.2018 orele
10.00

Sediu, site-ul
institutiei

7. Depunere contestalii selectie
dosare cocurs

29.10.2018 orele
10.00

maxim 1 zi lucrdtoare de la
data afis;drii rezultatelor

Secretariatuil
directiei

8 Afisare rezultat contestatii 30.10.201 8 1 zi lucriitoare de la
expirarea termenului de
depunere a contestatiilor

Sediu, site-ul
institutiei

a Proba scrisS/proba practicd 05.1 '1 .2018 Sala de
lecturd

10 Incheiere p,v. in urma etapei
oroba scrisd

06.1 1 .2018 maxim 1 zi lucrdtoare de la
finalizarea probei

13 Afisare rezultate probi scrisi 06.11.20'18orele
10.00

maxim 1 zi lucrdtoare de la
finalizarea orobei

Sediu, site-ul
institutiei

14 Depunere contestatii proba
scrisd

06.11.2018ore|e
17.00

1 zi lucriitoare de la data
afisarii rrazultatelor

Secretariatul
directiei

15 Afisare rezultat contestatii 07.11.2018 1 zi lucriitoare de la
expirarea termenului de
depunere a contestatiilor

Sediu, site-ul
institutiei

Interviu I 08.1 1 .2018 Sala de
lecturi

4



incheiere p.v. in urma etapei a
interviului

09.1 1 .2018

Afisare rezultat interviu maxim 1 zi lucrdtoare de la
finalizarea probei

1 zi lucriitoare de la afisarea
rezultatului interviului

1 zi lucrtitoare de la
expirareil termenului de
depunere a contestatiilor

maxim 1 zi de la expirarea
termenului de depunere a
contesta'tiilor

Depunere contestatii interviu
Secretariatul
direc{iei

Afisare rezultate contestatii
Sediu, site-ul
institu{iei

Afisare rezultate finale 12.11.2018 Sediu, site-ul
institu{iei

- este declarat admis la concursul pentru ocuparea pos;turilor vacante de Economistsp' lA, consultant artistic S lA, Actor S lA qi Regizoiartistic s lA, candidatut care a oblinutcel mai mare punctaj dintre candidalii care au concurat pentru acelagi post, cu condilia caacesta sa fi obtinut punctajul minim de 50 de puncte (pentru func{ii de execufie). candidalii
nemultumiti de rezultatele concursului pot face contestalii in termen de cel mult 24 de orede la data afigdrii rezultatului.

Prezentul anun! se va afi$a
institutiei.

la avizierul sediurui reatrur c.r.Nottara gi pe site-ul



Bibliografie pentru postul de

Economist S lA
Legea nr.2211969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanlii 9i rdspundereain legdturd cu gestionarea bunurilor;
Legea contabilititii nr.8211991, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Legea nr' 1511994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale ginecorporale republicatd in M.of. Partea l, nr.242 din 31 mai 19g9, actualizatdinbaza
actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al RomAniei, partea l, pAna
la 31 august 2003, Ordonanta Guvernului nr. 5/2000, aprobata cu modificari prin Legeanr' 14912000, Legea nr. 14912000, O.G. nr. 81 l2oo3, aprobata prin Legea nr. 493/2003;
Legea nr ' 2271201 5 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi completdriljulterioare;
o'U'G nr' 25 din 29 martie 2018 privind modificarea 9i completarea unor acte normative,precum gi pentru aprobarea unor mdsuri fiscar-bugetire
Ordinul 63412015- privind documentele financiar-c--ontabile, cu modificdrile ulterioare;
Ordinul nr' 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitdtilorpublice;
ordinul Nr. 233212017 privind modificarea ordinului ministrului finanletor publice nr.92312014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare ta exercitarea
controlului financiar- preventiv 9i a Codului s[ecifii oe norme profesionale pentru
persoanele care desfdgoari activitatea de control financiar preventiv propriu;
ordinul nr. 1.954 !2.905 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanlele
publice, cu modificdrile ulterioare;
oMFP nr. 325912017, Normele metodologice privind organizarea gi conducerea
contabilitdtii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institu-Iiile publice si instructiunile
de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFp nr. tbt 7l20OS;
H.G.2612013 - privind stabirirea valorii de intrare a mijloacerlor fixe;
H'G' nr.2139 pentru aprobarea Catalogului privind clasifi<;area si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe;
O M F.P. nr. 179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanlarea gi plata cheltuielilor institu{iilor publice, 

-pr""rm 
gi orgaiiiarea,

evidenta gi raportarea angajamentelor bugetare 9i iegale cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
O'M'F.P' nr. 2861 12009 pentru a privind organizarea 9i efectuarea
inventarierii elementelor de natura gi capitalurilor proprii;-
Legea-cadru nr. 15312017 privind alului platit din fonduri publice, cu
mod ificarile u lterioare;
Legea nr.212018 a bugetului de stat pe anul 201g;
Legea 27312006 privind finan{ele publice locale, actualizatd;
Legea 50012002 privind finantele publice, actualizatd;

Bibliografie 9i tematica pentru postul de
Gonsultant artistic S lA

LEGE nr. 54412001 privind liberul acces la informatiile
modificdrile si completdrile ulterioare;
Codul etic al Teatrului C.l.Nottara:

cu

6

de interes public,



Legea nr.7412018 pentru modificarea gi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul
de autor si drepturile conexe;
Regulamentul de organizare gi Functionare al reatrului c.l.Nottara

Tematica pentru postul de
Regizor artistic S lA

Propunerrea a 2 proiecte, unul pentru Sala Horia Lovinescu si unul pentru Sala George
Constantin, care sd corespundd strategiei artistice a l'eatrului C.l.Notara gi care si
pund dn eviden{d trupa teatrului. Fiecare proiect trebuie sd conlini tilul piesei,
distribulia formatd exclusive din actori ai Teatrului C.l.Nottara gi un argument
regizoral;
Teatrul Nottara va intra in anul 2019 in consolidare. Ganditi un proiect (text, distribulie
gi argument) care sd se desfdgoare intr-un spa{iu neconven{ional.

Bibliografie pentru postul de
Regizor artistic S lA

Proiectul de management al Managerului instiutie;
Regulamentul de Organizare si Functionare
Codul etic al Teatrului C.l.Nottara;

Tematica pentru postul de
Actor S lA

Interpretarea unui monolog, la alegerea candidatului (maxim 10 min.)
Citirea unei scene, la prima vedere, dintr-o piesd de teatru impreund cu un actor al
Teatrului C.l.Nottara

Marinela TE
Manager (Di

Alexandra NOROCEA,

urse umane,Sef Birou


