
 
                                                 

 

 
                                                                                                              Nr.1725 /14.10.2022 

                                            ANUNŢ 
          PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE 

                               IN GRAD / TREAPTA PROFESIONALA 
        

          Teatrul Tineretului Piatra-Neamt organizează in data de 31.10.2022, ora 

10.00  la sediul sau din Piatra – Neamt, str. Piata Stefan Cel Mare nr.1  in 

conformitate cu prevederile art. 41 din H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a 

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, examen de 

promovare in grad profesional imediat superior pentru urmatorul post: 

-  actor grad profesional S I in actor grad profesional S IA  

1. Conditii de promovare pentru postul de actor grad IA: 

- vechime in specialitatea studiilor : minim 6 ani si 6 luni 

- vechime minim 3 ani pe functia de pe care promoveaza 

- candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea 

performantelor profesionale individuale de cel putin doua ori in ultimii trei ani. 

       Promovarea in grad profesional imediat superior a postului mentionat mai 

sus, se face in baza referatului de evaluare intocmit de sefii ierarhici, prin 

ocuparea posturilor vacante sau transformarea posturilor ocupate din statul de 

functii al Teatrului Tineretului Piatra – Neamt si aprobate prin HCJ, cu incadrarea 

cheltuielilor in bugetul aprobat pe anul 2022. 

 

         2.  Calendarul si probele de examinare: 

                     Publicare anunt examen :  14.10.2022 

                     Proba practica: 31.10.2022, ora 10.00 

                     Rezultat examen promovare: 01.11.2022 

                     Depunere contestatii: 02.11.2022 



     Cererile de inscriere la examenul de promovare in grad profesional se vor 

depune la departamentul resurse – umane pana la data de 21.10.2022, ora 16.00. 

     Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, iar punctajul maxim de 

promovare este de 100 puncte. 

        

         3.  Tematica: 

      a) Arta actorului in procesul de creatie colectiva, integrarea viziunii proprii in 

ansamblu general al operei teatrale; 

      b)  Fisa de creatie individuala bazandu-se pe criteriile de promovare, dupa 

cum urmeaza: 

             1. Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate 

             2. Abilitati de comunicare 

             3. Capacitate de sinteza 

             4. Creativitate, initiativa, complexitate  
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