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ANUNŢ  
 Privind organizarea examenelor de promovare în treaptă / grad profesional superior 

pentru posturile de Muncitor în Activităţi Specifice Instituţiilor de Spectacole si Impresar 

Artistic 
 

 
 

   Teatrul ,, George Ciprian” Buzău anunţă organizarea la sediul instituţiei din Bulevardul 

Nicolae Bălcescu nr.50, Buzău, judeţul Buzău, în data de 26.10.2016 ora 10:00 următoarele 

examene de promovare: 

 

1. promovare în treaptă superioară pentru postul de Muncitor în Activităţi Specifice 

Instituţiilor de Spectacole tr.prof. III, care în urma examenului de promovare se va 

transforma în  Muncitor în Activităţi Specifice Instituţiilor de Spectacole treapta 

profesională II; 

2. promovare în grad profesional superior pentru postul de Impresar Artistic grad 

prof.II, care în urma examenului de promovare se va transforma în Impresar Artistic 

grad profesional I; 

 

 

Condiţii de participare: 

- minimum 3 ani vechime de la ultima promovare; 

- să fi obținut calificatul ,,foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin 

de două ori în ultimii 3 ani; 
 

 
        Bibliografia pentru promovarea în treaptă superioară  pentru postul de Muncitor în 

Activităţi Specifice Instituţiilor de Spectacole : 
 
       1. O.G. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, publicata in Monitorul Oficial nr. 82/ 02.02.2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

      2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 

institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 1105/26.11.2004; 

      3.Tehnica în teatru, Editura Tehnică, Bucureşti 1988, autor Stelian Cărbunaru;  

      4. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      5.Legea nr.319/2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi normele metodologice de 

aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Bibliografia pentru promovarea în grad superior pentru postul de Impresar Artistic : 
 
      1. O.G. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, publicata in Monitorul Oficial nr. 82/ 02.02.2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

      2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 

institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 1105/26.11.2004 

       3. Legea nr.8/14.03.1996, actualizată, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr.60 din data de 6.03.1996; 

       4. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

       5.Legea nr.319/2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi normele metodologice de 

aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Examenele se vor deşfăşura după cum urmează : 
 

 Lucrare scrisă, Miercuri 26.10.2016 ora 10:00.  

 Afişarea rezultatelor examinării 26.10.2016 până la ora 10:00. 

 Eventualele contestaţii vor fi depuse în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. 

 Rezolvarea contestaţiilor, în termen de 24 ore de la expirarea termenului de depunere al 

contestaţiilor. 

 Afişarea rezultatelor finale, până la data de 31.10.2016. 

 

 Dosarele de înscriere candidaţilor se depun în termen de 10 zile de la afişarea anunţului. 
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