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ANUNȚ
Teatrul German de Stat Timișoara organizează CONCURS pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de Șef serviciu, Secretariat artistic marketing și organizarea spectacolelor,
studii superioare, grad II
I.
Condiții generale și specifice pentru ocuparea postului
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatul trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării
postului, sunt:

a) absolvent cu diplomă de licenţă a învăţământului universitar de lungă durată, în
domeniul fundamental Științe umaniste și arte, ramura de științe Arte, domeniul de studii
Teatru și artele spectacolului, sau în domeniul fundamental Științe umaniste și arte,
ramura de științe Filologie, domeniul de studii Filologie;
b) absolvent al studiilor de masterat în domeniul fundamental Științe umaniste și arte,
ramura de științe Arte, domeniul de studii Teatru și artele spectacolului, sau în domeniul
fundamental Științe umaniste și arte, ramura de științe Filologie, domeniul de studii
Filologie;
c) cunoașterea limbii germane;
d) vechime în muncă de minimum 3 ani, din care cel puțin 1 an în instituții publice de
spectacole sau concerte;
e) vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani;
f) cunoașterea la nivel avansat a unei limbi de circulație internațională, alta decât germana
III.

Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

Das Deutsche Staatstheater Temeswar ist eine öffentliche Kultureinrichtung und wird durch den Temeswarer Stadtrat subventioniert.
Teatrul German de Stat Timişoara este o instituţie publică de cultură subvenţionată de Consiliul Local Timişoara.
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cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituției;
curriculum vitae;
copia actului de identitate;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (diploma de master, licență și
anexele) și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (dacă există), precum și
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului menționate
la pct.II lit.a-d;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, copiile adeverinţelor care atestă vechimea în
muncă/în specialitatea studiilor;
f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la
selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria raspundere că nu are
antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului);
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau
de catre unitățile sanitare abilitate; adeverința care atestă starea de sănătate conține, în
clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit
de Ministerul Sănătății;
a)
b)
c)
d)

Copiile documentelor menționate se prezintă personal, însoțite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitate cu originalul de către Biroul Birou Resurse Umane.
Alte informații despre concurs:
Concursul constă în trei etape succesive:
a) selecția dosarelor de concurs;
b) probă scrisă
c) interviu
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
IV.

Tematica și bibliografia
Bibliografia, anexată prezentului anunț, este afișată la avizierul și pe site-ul Teatrului
German de Stat Timișoara www.teatrulgerman.ro

V.

- Peter Szondi: Theorie des modernen Dramas
- Peter Brook: Der leere Raum
- Jan Kott: Shakespeare heute
- George Banu: Teatrul de Artă, o tradiție modernă
- Thomas Ostermeier: Teatrul și frica
- Harold Bloom: Canonul Occidental
- Ordonanța Guvernului nr. 21 din 31.01.200 cu modificările și completările ulterioare,

Calendarul desfășurării concursului

VI.
•
•
•
•

1.03.2022
16.03.2022 ora 15,00
25.03. 2022 ora 10,00
25.03.2022 ora 15,00
28.03.2022 ora10,00

publicarea anunțului în Monitorul Oficial
termenul limită pentru depunerea dosarelor
selecția dosarelor
afișarea rezultatelor selecției dosarelor
termenul limită pentru depunerea contestațiilor
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29.03.2022 ora 15,00 soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor
30.03.2022 ora 10,00 proba scrisă
31.03.2022 ora 13,00 afișarea rezultatelor probei scrise a concursului
1.04.2022 ora 13,00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor
04.04.2022 ora 16,00 soluționarea contestații și afișarea rezultatelor
05.04.2022 ora 10.00 interviul
06.04.2022 ora 15,00 afișarea rezultatelor probei interviului
07.04.2022 ora 15,00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor
08.04.2022 ora 15,00 soluționare contestații și afișarea rezultatelor contestațiilor
11.04.2022 ora 15,00 afișarea rezultatelor finale

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Teatrului German de Stat Timișoara,
Strada Mărășești nr.2, et.4, până la data de 21.03.2022, ora 15,00.
•

interviul va fi susținut în limba germană.

Persoană de contact: Elena Per șef birou Biroul resurse umane și administrativ - tel: 0256/
201 291.

