
TEATRUL EVREIESC DE STAT 

ANEXA 1 

Nr.1569/27.06.2013  

A N U N T  

ORGANIZARE CONCURS 

  

TEATRUL EVREIESC DE STAT scoate la concurs postul vacant de: 

  

Nr 

crt 

Denumire Poz.stat 
de functii 

Nr. 
posturi 

Studii Gr./Tr. 

prof. 

 

1 

SECRETAR (LITERAR) 
(Birou 
asistenta  dramaturgica) 

Poz.42 1 Superioare 
de 

specialiate 

I 

  

 

Inscrierea condidatiilor la concurs si conditiile de participare 

 

Persoana care candidează la concurs/examen , trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

     are cetatenie româna, cetatenie a altor state membre ale UE sau a spatelor apartinând Spatiului 

Economic European si domiciliul  în România; 

     cunoaşte limba română si limba idis, scris şi vorbit; 

    are vârsta minima reglementata de prevederile legale; 

    arte capacitate deplina de exercitiu; 

    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

     îndeplineşte condiţiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs; 

     nu a fost condamnată  definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii contra statului ori 

contra autoritatt, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica  infaptuirea justitiei, de fals ori  a 

unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârste cu intentie, care ar face-o incompatibila cu 

exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; 

 

Candidaţii se pot înscrie la concurs, depunând la sediul instituţiei următoarele documente: 

    Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; 

    Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii; 



    Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; 

    Copia carnetului  de muncă, sau,  după caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca, in meserie 

si /sau in specialitatea studiile; 

    Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 

incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

    Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni 

anterior derularii concursului de catre medicul defamilie al candidatului sau de catre unitatile sanitare 

abilitate. Adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in 

formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii; 

    Curriculum vitae; 

Documentele prevăzute mai sus vor fi prezentate si in original, în vederea verificarii si certificării de către 

secretarul comisiei de concurs. 

Dosarul se va depune in perioada 28.06-11.07.2013 la  birou resurse umane 

 

Relatii suplimentare la telefon 320.92.74 interior 24 sau la Biroul resurse umane 

 

SEF BIROU RESURSE UMANE 

IONESCU FLORICA 




