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SECȚIA ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI A  

CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT  
 

 Organizează selecție dosare în vederea contractării persoanelor juridice 
pentru asigurarea activitații de predare la următoarele clase din cadrul Secției Arte și 

Meșteșuguri a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt în baza unor contracte de 
prestări servicii reglementate de Codul Civil pe perioadă determinată,  

după cum urmează: 
 

 
1. Clasă de chitară – Localitatea Slatina,  județul Olt 
2. Clasă de pian –percuție – Localitatea Slatina,  județul Olt 
3. Clasă de vioară – pian – Localitatea Slatina,  județul Olt 
4. Clasă de canto popular – Comuna Potcoava, județul Olt 
5. Clasă de instrumente populare și canto popular –  Comuna Brebeni, județul Olt 
6. Clasă de instrumente populare și canto popular - Localitatea Piatra-Olt, județul Olt 
7. Clasă de instrumente populare și canto popular –  Comuna Izbiceni, județul Olt 
8. Clasă de chitară – Localitatea Caracal, județul Olt 
9. Clasă de instrumente populare - Comuna Sârbii - Măgura, județul Olt 
10. Clasă artă plastică pictură - Comuna Balș, județul Olt 
11. Clasă artă plastică pictură - Comuna Vișina Nouă, județul Olt 
12. Clasă artă plastică pictură - Localitatea Caracal, județul Olt 
13. Clasă artă populară pictură - Comuna Vitomirești, județul Olt 
14. Clasă artă plastică pictură – Localitatea Drăgănești -Olt, județul Olt 
15. Clasă actorie - Localitatea Slatina,  județul Olt 
16. Clasă dans popular - Comuna Corbu, județul Olt 
17. Clasă dans popular - Comuna Dobrun, județul Olt 
18. Clasă dans popular - Comuna Potcoava, județul Olt 
19. Clasă dans popular - Comuna Colonești, județul Olt 
20. Clasă dans popular - Comuna Poboru, județul Olt 
21. Clasă artă populară olărit - Comuna Oboga, județul Olt 
22. Clasă artă populară olărit - Comuna Cezieni, județul Olt 
23. Clasă cojocărit – Comuna Vădastra, județul Olt 
24. Corepetitor voce pentru clasele secției 
25. Corepetitor instrument 
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CONDIȚII PARTICIPARE: 
 
a) cerere adresată Managerului C.J.C.A. Olt; 
b) să dețină  un SRL/AF/PFA, ÎI; 
c) cod CAEN compatibil cu disciplina de predare a clasei – 8552 (învățământ în domeniul 
cultural, limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice și altele); 
d) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 
e) 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 activității de predare a clasei, respectiv diploma de licență cu supliment 
discriptiv - modul de predare(pentru studii superioare) și diplomă Școala Populară pe 
disciplina de predare (pentru studii medii); 
f) adeverință medicală de la medicul de familie pentru persoana desemnată pentru 
activitatea de predare; 
g) cazier judiciar pentru persoana desemnată de persoana juridică pentru activitatea de 
predare. 
h) Curriculum Vitae pentru persoana desemnată cu activitatea de predare. 
 

 Dosarele se depun la Secretariatul instituției din strada Lipscani nr.33 în perioada 
20.09.2021- 01.10.2021 urmând a fi analizate de o comisie stabilită de Managerul 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

 Dosarele aprobate vor genera încheierea contractului civil specific între beneficiar și 
prestator.  

 
 
 
 
 
 
 

MANAGER (DIRECTOR GENERAL) 
Vivi-Viorel PINTEA 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
Prezentul Anunț este afișat la sediul din strada Lipscani nr.33 și pe site-ul instituției 
www.artasicultura.ro 
  


