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ANUNT

TEATRUL C.I.NOTTARA, in urma obtinerii avizului de la Directia Managementul
Resurselor Umane din cadrul PMB cu rtr. 125634105.0g.2022, organizeazd examenul de
promovare in vederea ocupdrii postului de :

- Actor S lA - pozilia 76 din statul de funclii din cadrul Compartimentului Actori,

Examentul se va desfesura astfel:
pentru postulde.'Actor S lA

- in data de 21.10.2022, ora 10.00 proba practicd

Examenul se va defSgura in conformitate cu prevederile Legii 1 5312017 privind salariarea
personalului platit din fonduri publice, a HG nr.2g61201'1, modificatd 9i completatd prin HG
102712014 9i a Regulamentului privind ,,Orgbnizarea examenelor/concuisurilor de ocupare a
posturilor vacante sau temporar vacante corespunzdtoare funcliilor contractuale din cadrul
institu(iilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucuregti, precum 9i pentru
promovarea in grade sau trepte profesionafe imediat superioare, ori in func(ie a perionalului
contractual al acestora " aprobat prin Dispozilia Primarului General nr. 173612015.

- cunogtinte gi experienld;
- complexitate, creativitate gi diversitatea activitdlilor;
- judecata 9i impactul deciziilor;
- influenld, coordonare gi supervizare;
- contacte gi comunicare;
- conditii de muncd;
- incompatibilitriti gi regimuri speciale.

cerere de inscriere la examen adresatd managerului institulier;
copie act de identitate sau orice alt doclment care atestd identitatea, potrivit legii, dupd caz;
referatul de evaluare intocmit de seful de deparlament:

Bibliografia, tematica gi alte menliuni
atAt la sediu cit si pe site-ul institutiei.

referitoare la organizarea exemenului vor fi afisate

a)
b)
c)



CAUENDARUL
etapelor de desfdgurare a examenului de promovare pentru ocuparea postului de

Actor S lA
Nr.
c rt.

Denumire etapi Data per
etapi

oadi Nr. zile pentru
organ izarea u rmitoarei
etape

Sala de
desfigurare

4
I Anun! examen 06.10.2022 Cel putin 10 zile

lucrdtoare inainte de
proba practicd

2 Data concurs 21.10.2022

Proba practicd 21.10.202 2 Sala de lecturd
ora 10

4 incheiere p.v. in urma etapei
probei practice

25.10.20 2 maxim 2 zile lucrdtoare
de la finalizarea probei

5 Afigare rezultate probd scrisd 25.10.20
17,00

2, orele maxim 2 zi lucrdtoare de
la finalizarea probei

Sediu, site-ul
institutiei

o Depunere contestatii proba
scrisd

26.1Q.2022 - orele
15,00

1 zi lucrdtoare de la data
afigdrii rezultatelor

Secretariatul
directiei

Afisare rezultat contesta!ii 27.10.202 2 1 zi lucrdtoare de la
expirarea termenului de
depunere a contestatiilor

Sediu, site-ul
institu!iei

Interviu 28.10.2022 4 zile de la data sustinerii
probei practice

Sediu, site-ul
institutiei

8 Afisare rezultate finale 31.10.2022 Sediu, site-ul
institutiei

- incadrarea in noua
face incep6nd cu prima
promovare

Prezentul anunt se
institu{iei.

func[ie ca urmbre a promovdrii examenului de promovare se va
zi a lunii urm6toare celei in care a avut loc examenul de

va afiga la arqizierul sediului Teatrul C.l.Nottara gi pe site-ul



Tematica pt. exarnenul de pfornovare in grad pentru funclia de
ACTOR 1 proba practicd

- lnterpretarea unui monolog dramatic;
- Interpretarea unui monolog comic;

Notarea $e va face pe prestalie cu ryunctaj de la 1 la 100.

Alexandru

dreptul de a intrerupe
aeeasta poate solicita

Alexandra NO
$ef Serviciu Re

Dumitru


