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A N U N Ţ 
 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT organizează EXAMEN DE 
PROMOVARE în grad profesional imediat superior gradului deţinut anterior pentru 
personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

I.       DENUMIREA FUNCȚIEI 

1. Solist vocal, grad profesional IA, nivel de studii S, Secția Ansamblul Folcloric „Doina 
Oltului”, Compartiment Soliști vocali poziția nr. 61 în Statul de Funcții al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt; 

2. Solist vocal, grad profesional IA, nivel de studii S, Secția Ansamblul Folcloric „Doina 
Oltului”, Compartiment Soliști vocali, poziția nr. 62 în Statul de Funcții al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt; 
 

II. PROBE  EXAMEN 

- Proba practică 

 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN 

  -  să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul sau treapta profesională din care 
promovează; 

- să fi obținut calificativul „foarte bine“ la evaluarea performanțelor personale 
individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care își desfășoară activitatea; 

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

IV. 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 gradul  profesional deținut; 
d. adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane din cadrul unității organizatoare a 
examenului prin care se adeverește că nu are nici o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile 
legii; 
e. referatul de evaluare 
 
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:  17.11.2021) 

2. Selecția dosarelor de înscriere: în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor: 18.11.2021 
3.  Data probei practice: 26.11.2021, orele 1200 
4. Ora și locul desfășurării probei practice – sediul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt – 
strada Lipscani nr.33, Slatina, Județul Olt, orele 1200.      
 



 
 
                                                                                                                                                               
VI. TEMATICA 

Pentru postul de Solist Vocal, grad profesional I, nivel studii S, Secția Ansamblul 
Folcloric „Doina Oltului”, Compartiment Soliști vocali poziția nr. 61 în Statul de funcții al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt și Pentru postul de Solist Vocal, grad profesional I, nivel studii S, 
Secția Ansamblul Folcloric „Doina Oltului”, Compartiment Soliști vocali poziția nr. 62î n Statul de 
funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt  tematica este următoarea: 

- interpretarea unei piese din repertoriul zonal, național. 
- Interpretarea unei piese din repertoriu personal 
- Interpretarea unei piese în altă tonalitate 

    

VII.RELAȚII SUPLIMENTARE 

Relații suplimentare se pot obține la Secretariatul Comisiei de examen – în persoana 
Domnului Grămescu Mugur Ovidiu – inspector de specialitate în cadrul Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt – Biroul Resurse Umane sau la telefon 0249/412345. 

 
 
 
 


