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UNATC  „ I L Caragiale”  organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 

vacante de: funcţiei contractuale vacante de: Șef serviciu producție teatru, normă 

întreagă 8 ore/zi, 1 post conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii:

Condiții generale:

○ Să aibă cetățenie română și domiciliul stabilit în România;

○ Să cunoască limba română scris și vorbit;

○ Să aibă capacitate deplină de exercițiu;

○ Să îndeplinească condițiile de studii prevăzute de lege;

○ Să îndeplinească condițiile specifice pentru ocuparea funcției.

Condiții specifice :

○ studii superioare  cu diplomă de licență; 

○ să dețină experiență în domeniul producție teatru de minimum 6 ani;

○ să deţină experiență managerială în domeniu de minim 3  ani;

            Pentru înscriere dosarul va conține 
○ Cerere de înscriere, formular tip, se va completa la sediul universităţii;  
○ Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz;
○ Copie după documentele care atestă schimbarea numelui, după caz;
○ Copie certificat naștere;
○ Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
○ Copie carnet de muncă, conformă cu originalul, sau  după caz, adeverinţă 

care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor;
○ Adeverinţă medicală, care atestă că este apt de muncă;
○ Curriculum vitae în format European;
○ Cazier judiciar.

Documentele se vor prezenta și în original.
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Înscrierea şi depunerea dosarului se va face la Direcția Resurse Umane începând cu data 
de 18.01.2022 până în data de 01.02.2022. 

selecţia dosarelor de înscriere:
● desfăşurare în data de 02.02.2022;
● comunicarea rezultatelor 02.02.2022 ora 16.30;
● depunerea contestaţiilor 03.02.2022 până la ora 16.30;
● comunicarea  rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor 04.02.2022 ora 

15.30.

proba scrisă: 
● desfăşurare în data de 09.02.2022 ora 10.00; 
● comunicarea rezultatelor 09.02.2022 ora 16.30;
● depunerea contestaţiilor 10.02.2022 până la ora 16.30;
● comunicarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor 11.02.2022 ora 

16.00.

interviul:
● desfăşurare în data de 14.02.2022, ora 10.00; 
● comunicarea rezultatelor: 14.02.2022, ora 16.30; 
● depunerea contestaţiilor: 15.02.2022, până la ora 16.00; 
● comunicarea rezultatelor finale: 16.02.2022, ora 16.00. 

Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul universității, la  sediul din str. 

Matei Voievod nr. 75-77, sector 2, Bucureşti sau la telefon 0733400943.

https://www.unatc.ro/concurs/posturi-unatc.php

