Teatrul pentru Copii şi Tineret “ Vasilache”
Strada Victoriei , nr. 13 Cod poştal 710336
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E-mail: tpvbotosani2006@yahoo.com
Nr. 461 din 01 septembrie 2021

A N U N Ţ
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pe durată determinată de 1 an
pentru ocuparea postului vacant de actor , grad profesional II
Condiții specifice pentru ocuparea posturilor de actor grad profesional II:
- Studii superioare de specialitate, specializarea actorie, absolvite cu diplomă de licență
- Vechime în muncă și în specialitate, minim 6 luni
- Simț ritmic
- Memorie motrică
- Dicție, canto
- Creativitate, expresivitate
- Capacitate de improvizație
Criterii de participare:
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 contra 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 excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Concursurile se vor desfășura după următorul calendar:
20 septembrie 2021, orele 15,00
21 septembrie 2021
22 septembrie 2021
23 septembrie 2021
27 septembrie 2021, ora 10,00
28 septembrie 2021
29 septembrie 2021

- data limită pentru depunerea dosarelor
- selecția dosarelor și afișarea rezultatelor
- depunere contestații la selecția dosarelor;
- soluționarea contestațiilor depuse; afișare rezultate selecție
dosare
- proba scrisă și proba practică; afișarea rezultatelor la
proba scrisă și proba practică
- depunere contestații la proba scrisă și proba practică;
-soluționarea contestațiilor depuse afișare rezultate
contestații proba scrisă și probă practică

30 septembrie 2021, ora 10,00
01 octombrie 2021
04 octombrie 2021
05 octombrie 2021
06 octombrie 2021

- interviu cu candidații declarați admiși la proba scrisă și
proba practică;
- afișarea rezultatelor la interviu
- depunere contestații la interviu;
- soluționarea contestațiilor depuse și afișare rezultate
contestații interviu
- afișarea rezultatelor finale

Dosarele de concurs trebuie să conțină:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Cerere de înscriere la concurs
Copie după diploma de studii / adeverință
Cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ( în cazul în care candidatul depune la
înscriere declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfășurării primei probe a concursului)
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate)
Curriculum vitae
Copie după B.I sau C.I
Copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care ateste vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor

Informaţii despre condiţiile de participare, tematică şi probele de concurs se pot obţine la
compartimentul Resurse umane – inspector spec. resurse umane, Daniela Rădulescu, sau la telefonul
0231 / 514353, email: tpvbotosani2006@yahoo.com.

Tematică şi bibliografie :
A. Bibliografie pentru proba scrisă și interviu:
1. O poetică a artei actorului, Ioan Cojar
2. Împotriva uitării, Alexa Visarion
‣ ”Amintindu-mi-l pe Liviu Ciulei”
‣ ”Valentin Silvestru”
‣ ”George Constantin”
‣ ”Univers scenic – Olga Tudorache”
3. Munca actorului cu sine însuși, K. S. Stanislavski, Editura Nemira, București, 2018
‣ Capitolul X – ”Etica și disciplina”
4. OG. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și
desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare

B. Proba practică:
1. Interpretarea
unui
monolog
la
alegere
(dramatic/comic
din
dramaturgia
clasică/contemporană) și a unui fragment în proză care să reflecte abilitățile actoricești
(maxim 10 minute);
2. Repertoriu liric cuprinzând minim trei specii de poezie, din care o poezie de comedie;
3. Interpretarea unui moment muzical;
4. Realizarea unui moment de improvizație pe o temă/subiect dat de comisie în timpul
examenului;
5. Lectură la primă vedere pe un text oferit de comisie;
6. Folosirea elementelor de recuzită și decor puse la dispoziție în contextul monologului
prezentat și al fragmentului în proză.

