ANUNȚ – post vacant Consilier juridic, gradul IA

TEATRUL TINERETULUI „METROPOLIS” angajează Consilier juridic, cu
contract individual de muncă pe perioadă determinată, în conformitate cu
prevederile art. 13 alin.(3) din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de
spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.
Persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul
științelor juridice;
-să aibă experiență în domeniul juridic minimum 5 ani;
-să fie membru în Colegiul Consilierilor Juridici;
-să cunoască legislația în domeniul drepturilor de autor;
-experiența într-o altă instituție de spectacole reprezintă un avantaj.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Principalele atribuții:
acordă asistenţă juridică instituţiei în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti;
reprezintă instituţia în acţiunile civile, penale, în faţa instanţelor de fond,
ordinare şi extraordinare;
avizează deciziile emise de managerul teatrului;
întocmeşte şi avizează diferitele tipuri de contracte pe care le încheie
instituţia;
face propuneri de îmbunătățire a contractelor în domeniul drepturilor de
autor și conexe, în conformitate cu interesele instituției;
urmăreşte durata contractelor de drept de autor, informând în timp util
conducerea instituţiei cu privire la termenele de valabilitate ale acestora;
redactează plângeri, acţiuni către instanţele de judecată, cereri notariale şi
orice cereri cu caracter juridic privind activitatea teatrului, la solicitarea
conducerii şi pe baza documentaţiei primite de la compartimentele de
resort, motivându-le în fapt şi în drept;
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h) la sesizarea contabilului şef, stabileşte împreună cu managerul teatrului
modul de recuperare a debitelor şi propune măsurile necesare pentru
recuperarea acestora;
i) exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea
compartimentelor şi acordă asistenţă de specialitate acestora;
j) ține evidenţa tematică a actelor normative specifice domeniului de activitate
al instituţiei;
k) ține evidenţa cronologică a tuturor contractelor în Registrul special de
evidenţă contracte.
Activitatea se desfășoară la sediul instituției din Mun.București Sector 2,
Strada Mihai Eminescu nr. 89. Programul de lucru este de luni până vineri intervalul orar 09:00 – 17:00.
Salariul de bază este calculat în funcție de vechimea în muncă, după cum
urmează:
Vechime în muncă

Salariul de bază brut lunar +
indemnizație de hrană

0 – 3 ani
3 – 5 ani
5 – 10 ani
10 – 15 ani
15 – 20 ani
peste 20 ani

5.598 + 347 lei
6.018 + 347 lei
6.320 + 347 lei
6.636 + 347 lei
6.802 + 347 lei
6.973 + 347 lei

Așteptăm CV-urile dumneavoastră până la data de 15 martie 2019, pe
adresa office@teatrulmetropolis.ro
Persoanele selectate vor fi contactate ulterior în vederea susținerii
interviului la sediul instituției.
Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 021.210.51.92
/ 0722.991.090.
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