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Dosar 

ANUNT 

in conformitate cu prevederlle HGR 1027/11 noiembrie 2014, pentru modificarea si 

completarea 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, aprobat prin Hotararea 

Guvernului nr.286/2011; a Dispozitiei nr. 269 /I septembrie 2015 privind modificarea 

Dispozitiei Consiliului Judetean Mures nr. 309/4 decembrie 2014 privind aprobarea 

Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare 

functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din cadrul institutiilor publice ce 

functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Mures, 

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET ARIEL TARGU MURES, organizeaza examen 

pentru promovarea in functii contractuale a personalului incadrat la Teatrul pentru copii ^i 

tineret Ariel. 

Examenul se va desfasura la sediul Teatrului pentru copii si tineret Ariel Tg.Mures, 

str. Poligrafiei, nr 4, Targu Mures, judetul Mures in data de 20 iulie 2019 cu incepere de la 

ora 10; 

Pentru posturile artistice tematica va consta in Prezentarea portofoiiului de 

spectacoie din repetoriui personal ai fiecarui candidat; 

Pentru posturile de consultant! $i promovare artistica tematica consta in: 

Prezentarea unui proiect artistic din iista de proiecte prezentate Tn CV. 

Examenul se va desfasura in 2 etape: 

Proba scrisa in data de 20 iulie 2019, cu incepere de la era 10; 

Proba interviu Tn data de 20 iulie 2019, cu incepere de la era 13; 
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