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ANUNŢ  
 

Teatrul Evreiesc de Stat ,Cod CAEN-90’’Activitati de creatie si interpretare 
artistica ‚’ organizează 

- la sediul său din Strada Iuliu Barasch nr.15 , sector 3,Bucuresti 
concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 
următoarelor posturi de executie vacante,din cadrul  

compartimentului serviciului artistic,asistenta dramaturgica 
 
 

- Funcţie: Dirijor ,nr.posturi 1,nivel studii S, grad I A ,poz.20, din statul 
de funcţii  ; 

- Funcţie: Artist instrumentist  ,nr.posturi 5,nivel studii S grad I A 
poz.37,38,39,40,41, din statul de funcţii ;vioara(1 post);toba /percutie 
(1 post);clarinet –saxofon (1 post);chitara (1 post) ;violoncel(1 post); 

Concursul se organizează în condiţiile respectării prevederilor 
Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante 
corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice 
de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului 
contractual al acestora prevăzut în anexa la Dispoziţia Primarului General 
nr.1736/2015 precum şi a prevederilor  Hotărârii Guvernului nr.286/2011pentru 
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.    
CONDIŢII DE PARTICIPARE:  
Condiţiile generale: 
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
• are vârsta minimă de 18 ani impliniti ; 
• are capacitate deplină de exerciţiu; 
• 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; 
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
• 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.                                                                                                                                             
Condiţiile specifice:  
în concordanţă cu prevederile din Fişa de post, 
Pentru postul de dirijor cat si pentru posturile de  artisti instrumentisti : 
• Nivel de studii –superioare de lunga durata  absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă in domeniul MUZICA –vioara,percutie clarinet,saxofon,flaut,chitara 
violoncel  
Concursul va consta intr-o  proba practica ,constand in interpretarea unei bucati 
muzicale din folclorul evreiesc si interpretare la prima vedere a unei partituri din 
folclorul evreiesc , din tematica anuntata 

- un interviu ,din tematica anuntata  
Concursul se va organiza conform calendarului urmator: 
- Intre 17.03.2017 si 3.04. 2017,ora 10.00 termenul limita pentru 

depunerea dosarelor ,la sediul Teatrului Evreiesc de Stat,situat in 
Bucuresti,str.Iuliu Barasch nr.15,sector 3 ,la biroul de resurse umane 
etajul 4 ,la sef birou resurse umane ,dna Bulei Gabriela secretar 
comisie ,tel 0729251732 ; 

- Proba practica va avea loc va avea loc in data de  07 aprilie 2017,ora 
10,00.iar interviul in 13 aprilie 2017,ora 10,00. 

Rezultatul fiecarei probe se afiseaza la avizierul Teatrului Evreiesc de 
Stat,precum si pe pagina de internet a institutiei ,www.teatrul-evreiesc.ro 
Contestatiile pentru fiecare proba se pot depune in termen de 1 zi 
lucratoare de la afisarea acestora ,iar rezultatele finale vor fi afisate in 
termen de 1 zi lucratoare . 

  
Dosarele de concurs se depun la sediul Strada Iuliu Barasch nr.15 , 
Compartimentul Resurse Umane , la persoana desemnată de către conducerea 
instituţiei ,doamna Bulei Gabriela ,pentru a asigura secretariatul comisiei de 
concurs, până in data de 3 aprilie 2017, ora  10,00. 
 
DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină:  
• cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director) al Teatrul 
Evreiesc de Stat  ; 
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; 
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ; 
• copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
• 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 unităţile sanitare abilitate; 
• curriculum vitae; 



Adeverinta care atesta starea de sanatate contine ,in clar ,numarul ,data ,numele 
emitentului si calitatea acestuia in formatul standard stabilit de Ministerul 
Sanatatii. 
 In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca 
nu are antecedente penale,in cazul in care este declarat admis la selectia 
dosarelor ,acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar ,cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a 
concursului. 

Copiile de pe documentele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de 
către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 

Conditii  specifice prevazute in fisa postului  pentru dirijor  
- abilitatea de a orchestra o bucata muzicala dupa auditie ; 
- prelucrarea unor bucati muzicale pentru instrumente sau voce; 
- abilitatea de a dirija cor si orchestra ; 
- cunostiinte in domeniul muzicii traditionale Klezmer,evreiesti; 
- Cunoasterea folclorului si a traditiilor evreiesti ; 
- Buna stapanire a instrumentelor  ; 
- Elemente de teorie si solfegiu la prima vedere 
Conditii generale si specifice prevazute in fisa postului  pentru 
instrumentisti  
- Cunoasterea folclorului si a traditiilor evreiesti ; 
- Buna stapanire a instrumentelor  ; 
- Capacitatea de a transpune pe note o piesa muzicala ; 
- Elemente de teorie si solfegiu la prima vedere 
Bibliografia si tematica pentru ocuparea posturilor vacante atat pentru 
dirijor ,cat si pentru artist instrumentist gradul I A-vioara ,percutie,clarinet 
saxofon ,flaut chitara violoncel ,contrabas ,pian ,acordeon,trombon vor fi 
afisate la sediul institutiei din  Strada Iuliu Barasch nr.15 , sector 
3,Bucuresti. 

      
Manager ( Director ), 

         Morgenstern 
     Emilia –Maia -Ninel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


