
                                             

                Nr.1628/09.11.2022 

 Comisia constituită conform prevederilor Dispoziţiei nr.62/2022 a Managerului Teatrului ,,George Ciprian” Buzău cu completările 

ulterioare, 

 

R E Z U L T A T UL 

         selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere vacant de Contabil 

Şef, grad profesional II  din cadrul Teatrului ,,George Ciprian” Buzău 

 

În conformitate cu prevederile art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere: 

 

 
Nr. 

crt. 

Număr cerere 

dosar de inscriere  

* 

Funcţia contractuală de execuţie Rezultatul selectării dosarelor Motivul respingerii 

dosarului 

1 1537/31.10.2022 Contabil Şef, grad profesional II, ADMIS - 

2 1547/01.11.2022 
Contabil Şef, grad profesional II, 

ADMIS  - 

3 1583/03.11.2022 
Contabil Şef, grad profesional II, 

ADMIS - 

4 1586/03.11.2022 

 

Contabil Şef, grad profesional II, 

ADMIS 

Are obligația de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, 

cel mai târziu până la data desfășurării 

primei probe a concursului 

- 



Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 16.11.2022, ora 10:00, la sediul Teatrului ,,George Ciprian” Buzău. 

Canditaţii nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării, conform art. 31 

din H.G. nr. 286/23.03.2011 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 modificările și completările ulterioare; 

Afişat astăzi 09.11.2022, la avizierul instituţiei şi pe site-ul Teatrului ,, George Ciprian” Buzău, www.teatrulgeorgeciprian.ro 

 

Secretar comisie, 

 

 

               * La publicarea rezultatului selecţiei dosarelor de concurs s-a utilizat numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs  pentru  fiecare dosar  în  conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2017 (denumit în continuare GDPR) şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea 

datelor, în vigoare. 

http://www.teatrulgeorgeciprian.ro/

