
A N U N Ţ 
  CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT organizează examen de promovare 

în treaptă  profesională  imediat superioară celei deținute și promovare într-o funcție 
contractuală cu nivel de studii superior nivelului de studii al funcției deținute pentru 
personalul contractual care îndeplinește condițiile de promovare 

I.   DENUMIREA   FUNCTIEI 

-  instructor treaptă profesională debutant, nivel studii medii, Secția Arte și Meșteșuguri, 
Compartimentul Muzică, clasa nai/fluier din localitatea Caracal; 
- instructor treaptă profesională II, nivel studii medii, Secția Arte și Meșteșuguri, 
Compartimentul Meșteșuguri, clasa împetituri nuiele din localitatea Cezieni; 
- instructor treaptă profesională III, nivel studii medii, Secția Arte și Meșteșuguri, 
Compartimentul Meșteșuguri, clasa artă populară cioplit din localitatea Corbu; 
- instructor treaptă profesională III, nivel studii medii, Secția Arte și Meșteșuguri, 
Compartimentul Meșteșuguri, clasa cojocărit din localitatea Corabia. 
 

II. PROBE  EXAMEN 
 

- Proba scrisă 
 

                            III.       CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN 

1.Pentru postul de instructor treaptă profesională debutant, nivel studii medii ,  Secția Arte și 
Meșteșuguri, Compartimentul Muzică, clasa nai/fluier din localitatea Caracal, trebuiesc  îndeplinite 
următoarele condiții de participare la examenul de promovare în treaptă profesională imediat 
superioară: 

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; 

 
2. Pentu posturile de:  
- instructor treaptă profesională II,  nivel studii medii, Secția Arte și Meșteșuguri, 
Compartimentul Meșteșuguri, clasa împetituri nuiele din localitatea Cezieni și 
- instructor treaptă profesională III,  nivel studii medii, Secția Arte și Meșteșuguri, 
Compartimentul Meșteșuguri, clasa artă populară cioplit din localitatea Corbu, 
 trebuiesc îndeplinite următoarele condiții de participare la examenul de promovare în treaptă 
profesională imediat superioară: 

a. Sa aiba cel putin 3 ani vechime in  gradul profesional al functiei din care 
promoveaza; 

b. Sa fi obtinut calificativul “ foarte bine” la evaluarea  performantelor   
profesionale  individuale cel putin de doua ori  in ultimii 3 ani in care acesta s-a 
aflat in activitate; 

c. Sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii. 
3.Pentru postul de instructor treaptă profesională III, nivel studii medii, Secția Arte și 
Meșteșuguri, Compartimentul Meșteșuguri, clasa cojocărit din localitatea Corabia , trebuiesc 
îndeplinite următoarele condiții de participare la examenul de promovare într-o funcție contractuală 
cu nivel de studii superior nivelului de studii al funcției deținute: absolvirea de către salariat a unei 
forme de învățământ superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau 
considerată de instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității, atestată de 
copia legalizată a diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de 
adeverința care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituție de învățământ superior 
acreditată. 
 
 
                
 



IV.ACTELE OBILGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA DOSARUL DE PROMOVARE  
 
1.Pentru postul de instructor treaptă profesională debutant, nivel studii medii, Secția Arte și 
Meșteșuguri, Compartimentul Muzică, clasa nai/fluier din localitatea Caracal sunt necesare 
următoarele acte la dosarul de înscriere la examenul de promovare: 
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 
 
2. Pentu posturile de:  
-instructor treaptă profesională II,  nivel studii medii, Secția Arte și Meșteșuguri, 
Compartimentul Meșteșuguri, clasa împetituri nuiele din localitatea Cezieni și 
- instructor treaptă profesională III,  nivel studii medii, Secția Arte și Meșteșuguri, 
Compartimentul Meșteșuguri, clasa artă populară cioplit din localitatea Corbu, sunt necesare 
următoarele acte la dosarul de înscriere la examenul de promovare: 
a. cerere  de înscriere la examen;  
b. copia actului de identitate; 
c. copii ale evaluărilor performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care candidatul s-a 
aflat în activitate 
d. adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane din cadrul unității organizatoare a 
examenului din care să rezulte vechimea în treaptă profesională de debutant; 
e. 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; 
f.  referatul de evaluare. 
 
3.Pentru postul de instructor treaptă profesională III, nivel studii medii, Secția Arte și 
Meșteșuguri, Compartimentul Meșteșuguri, clasa cojocărit din localitatea Corabia, sunt necesare 
următoarele acte la dosarul de înscriere la examenul de promovare: 
a. cerere de înscriere la examen; 
b. propunerea de promovare într-o funcție contractuală cu nivel de studii superior; 
c. copia actului de identitate; 
d. copia diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, adeverința care să 
ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituție de învățământ superior acreditată. 
 
 V.CONDIȚII DE  DESFĂȘURARE A EXAMENULUI  DE PROMOVARE     

         
1. Data  depunerii dosarelor de examen – în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului (ultima zi de depunere a dosarelor: 25.06.2019) 

2. Selecția dosarelor de înscriere: 26.06.2019 
3. Data probei scrise: 04.07.2019, orele 10,00 
4. Ora și locul desfășurării probei scrise  –  sediul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt – 
strada Lipscani nr.33, Slatina, județul Olt, orele 10,00 
 

                                        VI. BIBLIOGRAFIA 

1. Instructor treaptă profesională debutant, nivel studii medii , Secția Arte și Meșteșuguri, 
Compartimentul Muzică, clasa nai/fluier din localitatea Caracal: 
 
a) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare, Titlul III;   
b) Regulamentul de Organizare si Funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.183/25.10.2018, cu privire la aprobarea înfiinţării 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului 



de funcţii si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, cu modificările și completările ulterioare; 
c) Legea nr.477/2004- Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile 
publice; 
d) Victor Giuleanu, ”Teoria Muzicii curs insotit de solfegii aplicative” Editura Fundatiei Romania de 
Maine( Capitolul 6, Capitolul 8, Capitolul 12, Capitolul 13 si Capitolul 14) 
 
2. Instructor treaptă profesională II,  nivel studii medii, Secția Arte și Meșteșuguri, 
Compartimentul Meșteșuguri, clasa împetituri nuiele din localitatea Cezieni: 
 
a) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare, Titlul III; 
 b) Regulamentul de Organizare si Funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.183/25.10.2018, cu privire la aprobarea înfiinţării 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului 
de funcţii si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, cu modificările și completările ulterioare; 
 c) Legea nr.477/2004- Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile 
publice; 
 d) Georgeta Stoica, Rada Ilie  “ Zona etnografică Olt”,  Editura Sport Turism 1986 ( Capitolul I, 
Capitolul II ș 7i Capitolul III). 
 
3. Instructor treaptă profesională III, nivel studii medii,  Secția Arte și Meșteșuguri, 
Compartimentul Meșteșuguri, clasa artă populară cioplit din localitatea Corbu: 
a) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare, Titlul III;   
b) Regulamentul de Organizare si Funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.183/25.10.2018, cu privire la aprobarea înfiinţării 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului 
de funcţii si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, cu modificările și completările ulterioare; 
 c) Legea nr.477/2004- Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile 
publice; 
 d)  Georgeta Stoica, Rada Ilie  “ Zona etnografică Olt”,  Editura Sport Turism 1986( Capitolul I, 
Capitolul II si Capitolul III). 
 
 
4.   instructor treaptă profesională III, nivel studii medii, Compartimentul Meșteșuguri, clasa 
cojocărit din localitatea Corabia: 
a) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare,Titlul II și 
Titlul III;   
b) Regulamentul de Organizare si Funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.183/25.10.2018, cu privire la aprobarea înfiinţării 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului 
de funcţii si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, cu modificările și completările ulterioare; 
 c) Legea nr.477/2004- Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile 
publice; 
 d)  Georgeta Stoica, Rada Ilie  “ Zona etnografică Olt”,  Editura Sport Turism 1986. 
 
                                     
 
 
 
 



                                         VII. RELAȚII  SUPLIMENTARE 
   
      Relații suplimentare se pot obține de la doamna Popa Iuliana Dana, inspector de specialitate, 
grad profesional I, Biroul Resurse Umane din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 
telefon 0249412345  
 
 
MANAGER (DIRECTOR GENERAL)                                   Biroul Resurse Umane 
           Vivi – Viorel PINTEA                                                          Șef Birou 
    Maria  PĂUN 

 

 

 

 

     Întocmit, 
                                                                                               Inspector de specialitate 
                                                                                                Iuliana Dana POPA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afișat astăzi, data de .................., orele........  la Sediul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și 
pe pagina de internet www. artasiculturaolt.ro  
Nume și prenume: Popa Iuliana Dana 
Semnătură........................................... 


