
 

 

A N U N Ţ 

 
  CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT organizează în data 20.12.2022, 

EXAMEN DE PROMOVARE în treaptă profesională imediat superioară treptei deţinute pentru 
personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt care îndeplinește 
condițiile de promovare  

I. DENUMIREA FUNCȚIEI DEȚINUTE: 

-  Dansator, treaptă profesională Debutant, fără nivel studii la Compartimentul Coregrafie al 
Secției Ansamblul Folcloric “Doina Oltului” din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
 
II.  PROBE  EXAMEN 

a. Proba interviu 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN (pentru funcția în care urmează să 
promoveze): 

 
Pentru postul de: Dansator, treaptă profesională III, fără nivel studii: 

 să aibă cel puțin 6 luni vechime în treapta profesională din care promovează; 
 să nu aibă nici o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

 
IV.  ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE (pentru funcția în care urmează să 
promoveze): 

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.   raportul de evaluare pentru salariatul debutant; 
f.    raportul salariatului debutant. 
 
 
V.  CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE 

1. Data limită pentru depunerea dosarelor de examen – în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului (ultima zi de depunere a dosarelor: 14.12.2022) 

2. Selecția dosarelor de examen: în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor  15.12.2022 
3. Data probei interviu: 20.12.2022, orele 10,00 
4. Ora și locul desfășurării probei interviu  –  sediul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt – 
strada Lipscani nr.33, Slatina, județul Olt, orele 10,00 
 

 
VI. TEMATICA (pentru funcția în care urmează să promoveze): 



Pentru postul de Dansator, treaptă profesională III, fără nivel studii: 
 Jocuri populare din zona folclorică Oltenia; 
 Jocuri populare din zona folclorică Bistrița; 
 Jocuri populare din zona Codrenească. 

 
 

VII. RELAȚII SUPLIMENTARE 

Relații suplimentare se pot obține la Secretariatul Comisiei de examen – în persoana 
doamnei Voicu Mariana Luminița – inspector de specialitate in cadrul Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt – Biroul Resurse Umane sau la telefon 0249/412345. 
 
 
 
 

MANAGER (DIRECTOR GENERAL) 
         Vivi – Viorel PINTEA 

   

 

 

             Biroul Resurse Umane 
             Șef Birou 

                                                                 Maria PĂUN 
    
 
 
 
 
           Întocmit, 
           Inspector de specialitate 
           Mariana Luminița VOICU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afișat astăzi, data de 28.11.2022 orele 10,00 la sediul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și 
pe pagina de internet www.artasiculturaolt.ro 
Nume și prenume: Voicu Mariana Luminița 
Semnătura:……………. 

 


