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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT

 
REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR 

 
la concursul de recrutare organizat de  CENTRULUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ 

OLT pe data de 14.09.2021 pentru ocuparea a două posturi vacante de  
 Manipulant decor, treapta profesională I, fără nivel studii, în cadrul Secției Ansamblul 

Folcloric „Doina Oltului“, Compartimentul Tehnic și de Scenă; 
 Șofer, treapta profesională I, nivel studii M, în cadrul Serviciului Buget, Financiar – 

Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ, Compartimentul Administrativ, Arhivă, 
Personal Auxiliar; 

1. Data și locul desfășurării selecției dosarelor: 06.09.2021, orele 11,00 
2. Locul desfășurării selecției dosarelor: la sediul Centrului Județean de Cultură și Artă 

Olt din Slatina, str. Lipscani nr. 33. 
  
Nr. 
crt 

 
Numărul de înregistrare 
al dosarului la concursul 
de recutare din data de 

14.09.2021  

 
Funcţia  

pentru care 
candidează    

Rezultatul 
selectiei 

dosarelor 
(Admis/ 

Respins)  

Motivul  
respingerii 
dosarului 
(unde este 

cazul) 
1. 2648 Manipulant decor, 

treaptă profesională 
I, fără nivel studii, 
poziția nr. 124 

ADMIS - 

2. 2560 Șofer, treaptă 
profesională I, nivel 
studii M, poziţia nr. 
147  

 
ADMIS 

 
- 

3. 2647 Șofer, treaptă 
profesională I, nivel 
studii M, poziţia nr. 
147 

Respins Nu face 
dovada 

îndeplinirii 
condițiilor de 

vechime 
solicitate în 
Anunțul nr. 

2469/16.08.20
21 

 
  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.45 alin.(7) 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. Contestația se depune la secretarul 
comisiei de soluționare a contestațiilor. 
  Afișat astăzi 08.09.2021, orele 1500, la sediul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
 

SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS 


