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 Nr.1114/27.07.2022 

Comisia constituită conform prevederilor Dispoziției nr.28/2022 a Managerului Teatrului ,,George Ciprian" Buzău cu completările ulterioare, 

 

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU 

la concursul organizat în perioada 22.07.2022 – 27.07.2022 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de Muncitor în activități 

specifice instituțiilor de spectacole, treapta profesională I  în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ la Teatrul ,,George Ciprian” Buzău  

 

               Având în vedere art. 28, alin. (3), lit a) si art. 30, alin (3) din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – 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 cu modificarile si completarile ulterioare, comisia 

de concurs comunica urmatorul rezultat al probei interviu: 

 

Nr.crt. Nr.cerere dosar de 

înscriere * 

 

Funcția contractuală de execuție Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu 

1. 1063/11.07.2022 

 

Muncitor în activități specifice instituțiilor de 

spectacole, treapta profesională I 

86,00 puncte ADMIS 

 

Promovarea probei interviu se face ca urmare a obținerii punctajului de minim 50 puncte. 

 

Candidații nemultumiți de rezultatul obținut pot formula contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării, conform art. 31 din Hotărârea 

Guvernuluinr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – 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 cu modificarile si completarile ulterioare care se depun la secretariatul comisiei de soluționare a 

contestațiilor (28.07.2022, ora 16:00). 
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