
 

A N U N Ţ 

 
  CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT organizează în data 28.05.2019, 

EXAMEN DE PROMOVARE în treaptă profesională imediat superioară treptei deţinute de 
debutant pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
pentru următoarele  posturi:  

- Solist vocal, treaptă profesională  III, fără nivel studii, poziţia nr. 71 în Statul de 
Funcţii al  Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Solist vocal, treaptă profesională  III, fără nivel studii, poziţia nr. 72 în Statul de 
Funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

A. ETAPE ȘI PROBE DE EXAMEN: 

Pentru posturile de:  

- Solist vocal, treaptă profesională  III, fără nivel studii, poziţia nr. 71 în Statul de 
Funcţii al  Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 
- Solist vocal, treaptă profesională  III, fără nivel studii, poziţia nr. 72 în Statul de 
Funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

1. Data limită pentru depunerea dosarelor de examen – în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului (ultima zi de depunere a dosarelor: 20.05.2019) 

2. Selecția dosarelor de examen: 21.05.2019 
3. Proba practică: 28.05.2019, orele 10,00 
4. Ora și locul desfășurării probelor  –  sediul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt – 
strada Lipscani nr.33, Slatina, județul Olt, orele 10,00 
5. Dosarele de înscriere se depun sediul  Centrului Județean de Cultură și Artă Olt - 
strada Lipscani nr.33, Slatina, județul Olt 
 

 Informații suplimentare se pot obține la Secretariatul Comisiei de examen 
– in persoana doamnei Voicu Mariana Luminița – inspector de specialitate in 
cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt – Biroul Resurse Umane. 

 
B. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN 

         Examenul pentru promovarea în posturile de Solist vocal, treaptă profesională  
III, fără nivel studii, poziţia nr.71 în Statul de Funcţii al  Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt și Solist vocal, treaptă profesională  III, fara nivel studii, poziţia nr.72 în Statul 
de Funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: 

a  -  să aibă cel puțin 6 luni vechime în treapta profesională din care 
promovează; 

b  -  să nu aibă nici o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 
 

C. BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ 

Pentru posturile de : 

- Solist vocal, treaptă profesională  III, fără nivel studii, poziţia nr. 71 în Statul de 
Funcţii al  Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 



- Solist vocal, treaptă profesională  III, fără nivel studii, poziţia nr. 72 în Statul de 
Funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Piese la alegere “ad libidum” – doină/baladă 
- Interpretarea unei piese din zona Oltenia 
- Transpunerea unei piese în altă tonalitate 

 
 

    D.  ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

a. cerere  de înscriere la examen;  
b. copia actului de identitate; 
c. adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane din cadrul unității 
organizatoare a examenului din care să rezulte vechimea în treaptă profesională de 
debutant; 
d. adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane din cadrul unității 
organizatoare a examenului prin care se adeverește ca nu are nici o sancțiune disciplinară 
neradiată în condițiile legii; 
e. referatul de evaluare 

*Actul prevăzut la lit.b va fi prezentat și în original, care se verifică pentru conformitate 
cu originalul de către secretarul Comisiei de Examen.  

* Relaţii suplimentrare se pot obţine zilnic la secretariatul instituţiei sau la telefon 
0249/412345. 

 
 
 
 
 

MANAGER (DIRECTOR GENERAL) 
         Vivi – Viorel PINTEA 


