
 

A N U N Ț 
ATENEUL Național din IAŞI 

În conformitate cu Hotărârea 1336/2022, Ateneul Național din Iași organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea posturilor contractuale de:  

Un SOCIOLOG, pe durată determinată, Post înființat în afara organigramei, peste numărul maxim 
de posturi aprobat, pe perioadă determinată (14 luni), cu durata timpului de lucru de 2 ore/zi,  

3 posturi de ACTOR pe durată determinată, Post înființat în afara organigramei, peste numărul 
maxim de posturi aprobat, pe perioadă determinată (14 luni), cu durata timpului de lucru de 4 ore/zi,  

pentru implementarea proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile 
ZETGENERATION - ZÂMBET, EMPATIE, TERAPIE. 

 Proiectul ZETGENERATION - ZÂMBET, EMPATIE, TERAPIE, finanțat prin Granturile SEE 
2014-2021, în cadrul programului RO-CULTURA, este implementat de Ateneul Național din Iași în 
parteneriat cu Dac Music Performance (Norvegia). 

Condiţii de participare 
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în România; 
 b) cunoaște limba română, scris și vorbit;  
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
d) are capacitate deplină de exercițiu;  
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestă pe baza adeverinței medicale 
eliberată de medicul de familie, sau de unitățile sanitare abilitate; 
 f) îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului 
scos la concurs;  
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabilitarea.  
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național 
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra 
minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului 
Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) 
lit. h). 
 
COR - 263201 post SOCIOLOG S 
Condiţii specifice de participare: 
  
- Studii superioare - Nivel licență; specializarea sociologie / socio-uman / economie / statistică  
- Experienta profesionala relevanta solicitata de minim 5 ani 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/232414
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215198


- Specializări pe educație nonformala, comunicarea cu adolescenții, educația tinerilor cu deficiente de 
socializare constituie avantaj 

- Coordonare sau participare in activități ce au presupus relaționarea cu copiii – minim 3  

COR - 265501 post ACTOR S 
Condiţii specifice de participare: 
Actor 1 

- Studii superioare - Nivel licență; 
- specializarea Actorie / Arta Actorului;  
- Experientă profesională relevantă de minim 5 ani; 

Actor 2   
- Studii superioare - Nivel licență; 
- specializarea Actorie / Arta Actorului;  
- Experientă profesională relevantă de minim 3 ani; 
- Experientă în pisese de tetru pentru copii; 

Actor 3 
- Studii superioare - Nivel licență; 
- specializarea Actorie / Arta Actorului;  
- Experientă profesională relevantă de minim 3 ani; 
- Experiență în regia pieselor de teatru constituie avantaj;  

        Dosarul de înscriere la concurs – conform art.34 din H.G. nr.1336/2022                                                                pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind  organizarea și dezvoltarea carierei    personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va 
conţine următoarele documente: 

1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut  in anexa 2 din H.G.1336/2022; 
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, aflate 

în termen de valabilitate; 
3. copia certificatului de căsătorie sau  a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 

după caz; 
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată,care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului;; 

6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 
7. 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; 

8. curriculum vitae, model comun european                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
NOTA: 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul 

declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului 
cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit pin ordin al ministrului sănătăţii. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 
cu acestea. 

Dosarele se depun la sediul Ateneului Național din Iași, str.Ion Creangă nr.14, la compartimentul 
resurse umane. 

Relații suplimentare se pot obține la Resurse Umane tel.0740873503 
 



 

CALENDARUL CONCURSULUI: 

Nr. 
crt           

ACTIVITATEA    DATA Ora/Intervalul 
orar 

1.  Anunț concurs 16.02.2023  
2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la 

RU 
Perioada 17.02-23.02.2023 Interval orar 

9.00 – 15.00 
3. Selecția dosarelor 01.03.2023 Ora 10.00 
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 01.03.2023 Ora 12.00 
4. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției 

dosarelor 
Până la data 02.03.2023 Ora 14.00 

5. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind 
selecția dosarelor 

03.03.2023 Ora 12.00 

6. Susținerea probei scrise 06.03.2023 9.00 -12.00 
7. Afișarea rezultatelor obținute la proba 

scrisă/practică 
06.03.2023 16.00 

8. Depunerea contestațiilor 07.03.2023 10.00 
9. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind 

proba scrisă 
08.03.2023 16.00 

10. Susținerea probei interviu 08.03.2023 10.00 
11. Afișarea rezultatelor obținute la proba interviu 08.03.2023 13.00 
14. Afișarea rezultatelor finale 09.03.2023 16.00 
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Resurse Umane, 
Ateneul Național din Iași 
MARIANA ANGHELUȘA 


