OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ IAŞI – Iaşi, str. A. Bârsescu nr. 18, jud. Iaşi, C.F.: 4541610

ANUNŢ
OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ IAŞI organizează CONCURS
în vederea ocupării unui post vacant de SEF SERVICIU – S I (- contract pe perioadă nedeterminată),
în cadrul Serviciului Tehnic-Scena
Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu prevederile O.G. nr. 21/31.01.2007.
Dosarul de concurs
Candidaţii vor depune la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Protecţia muncii din cadrul Operei
Naţionale Române Iaşi un dosar de concurs, care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum și copii ale documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate în condițiile
de participare;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut anterior la litera e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la
înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele menționate anterior la literele b), c) și d) vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea, care vor fi semnate pentru conformitate de către candidat.
Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi 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, atestă pe baza adeverinței medicale
eliberată 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.

Condiţii specifice de participare:
- studii superioare de specialitate de lungă durată (licenţiat în Arte Vizuale si Design), (diplomă de licenţă)
specializarea Pedagogia artelor plastice si decorative.
- vechime: activitate profesională de minimum 3 ani ca salariat în cadrul Serviciului Tehnic-Scenă într-o operă
naţională;
Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:
a) selecţia dosarelor de concurs – la sediul Operei Naţionale Române Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, Iaşi, în data de
09.11.2016, ora 10:00;
b) proba scrisă – la sediul Operei Naţionale Române Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, Iaşi, în data de 12.11.2016, ora
10:00;
c) interviul – la sediul Operei Naţionale Române Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, Iaşi, în data de 15.11.2016, ora
10:00;
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Bibliografia și tematica
- Cărbunaru, S, Tehnica în teatru, Editura Tehnică, 1988;
- O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte actualizată;

- Legea sănătăţii şi securităţii în muncă 319 /2006 actualizată;
Calendarul de desfăşurare a concursului
Dosarul de concurs va fi depus la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Protecţia Muncii din cadrul Operei
Naționale Române Iași, până cel târziu la data limită de 07.11.2016 ora 16:00.
Probele de concurs vor avea loc astfel:
a) selecţia dosarelor: 09.11.2016, ora 10:00 la sediul Operei Naţionale Române Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, Iaşi;
- rezultatele selecției dosarelor se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării selecției
dosarelor;
- termenul de contestare a rezultatelor selecției dosarelor este de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor;
- rezultatele contestațiilor se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului pentru
depunerea contestațiilor;
b) proba scrisa: 12.11.2016, ora 10:00 la sediul Operei Naţionale Române Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, Iaşi;
- rezultatele probei practice se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei practice;
- termenul de contestare a rezultatelor probei practice este de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor;
- rezultatele contestațiilor se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului pentru
depunerea contestațiilor;
c) interviul: 15.11.2016, ora 10:00 la sediul Operei Naţionale Române Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, Iaşi.
- rezultatele la interviu se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării interviului;
- termenul de contestare a rezultatelor interviului este de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor;
- rezultatele contestațiilor se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului pentru
depunerea contestațiilor.
Termenul de afișare a rezultatelor finale este de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru
soluționarea contestațiilor la proba interviului.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Protecţia Muncii,
doamna Ramona Tănase, la numărul de telefon:0232/211.144, în zilele lucrătoare între orele 8:00 şi 16:00.
MANAGER,
COSMIN-GRIGORE MARCOVICI-DONOSE

