
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                                 Nr.2058/ 20.06.2019 
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT     
SECRETARIATUL  COMISIEI DE CONCURS 
 
 

REZULTATUL INTERVIULUI 
 

la concursul  de recrutare organizat de Centrul Județean de Cultură și Artă Olt în data de 13 
iunie 2019 ( proba practică) și în data de 20.06.2019 ( proba interviu) pentru ocuparea posturilor vacante 
de: 

 
 Solist vocal, treaptă profesională I, fără nivel  studii; 
 Instrumentist, treaptă profesională debutant, fără nivel  studii; 
 Instrumentist, treaptă profesională debutant, fără nivel  studii; 

În Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
 

1. Data și ora desfășurării interviului: 20.06.2019, orele 1000 
2. Locul desfășurării interviului: sediul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, strada 

Lipscani nr.33. Slatina, județul Olt 
 

Nr. 
Crt 

Numele si 
 prenumele 

 candidatului 

Funcţia 
pentru care   
candidează 

Punctajul 
interviului  

Rezultatul 
interviului 

(Admis/ 
Respins) 

Observaţii 

1. CREȚEANU ION Solist vocal, treaptă 
profesională I, fără 
nivel studii 

 
100 

 puncte 

 
Admis 

 
- 

2. ENACHE CIPRIAN 
COSTEL 

Instrumentist, 
treaptă profesională 
debutant, fără nivel 
studii  

 
89  

puncte 

 
Admis 

- 

3. ENACHE ALINA LUIZA Instrumentist, 
treaptă profesională 
debutant, fără nivel 
studii  

 
98 

puncte 

 
Admis 

- 

   
  Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de o zi 
lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform 
prevederilor art.31 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluționare a 
contestațiilor. 
  

Afișat astăzi 20.06.2019 orele 1110, la sediul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 
strada Lipscani nr.33. Slatina, județul Olt 
 
 

SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS este asigurat de 
 

  Sandu Maria Mirela – referent de specialitate, în cadrul Biroului Resurse Umane al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt 

 


