
       
 
 

RReezzuullttaattuull  pprroobbeeii  ssccrriissee  aa  ccoonnccuurrssuulluuii  oorrggaanniizzaatt  ppeennttrruu  ooccuuppaarreeaa  ppoossttuurriilloorr  vvaaccaannttee  
ddee  mmuuzzeeooggrraaff--eettnnooggrraaffiiee,,  ggrraadd  IIII  șșii  mmuunncciittoorr  ((iinnssttaallaattoorr))  ((GG)),,  ttrreeaappttaa  II  ddiinn  ccaaddrruull  MMuuzzeeuulluuii  

JJuuddeeţţeeaann  BBuuzzăăuu  
  
   
 
                                         

În conformitate cu prevederile art.28 din Hotărârea 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 modificările și completările aduse de Hotărârea Guvernului nr. 
1027/2014, comisiile de concurs constituite în baza Dispoziţiei nr. 71/08.10.2019, comunică 
următorul  rezultat al probei scrise: 

  
  * Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 care se depune 
la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Tănase Simona, inspector de specialitate.  
 * În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise comisia de solușionare a 
contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar, în termen de maximum o zi 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, conform art. 32 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011. 
*  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 12.11.2019, ora 1000, la sediul 
Muzeului Judeţean Buzău, din Aleea Castanilor, nr. 1.  
*  Afişat astăzi 07.11.2019 ora 1000, la sediul Muzeului Judeţean Buzău. 
 
 

 
                                                                          

      SSeeccrreettaarr,,  
      TTăănnaassee  SSiimmoonnaa  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Funcţia contractuală 
Punctajul 

probei scrise 

Rezultatul 
probei  scrise 

 
1 Brașoveanu Raluca Muzeograf-etnografie 86,67 puncte Admis 
2 Suditu Daniela-Dumitra Muzeograf-etnografie 50,00 puncte Admis 
3 Nedelcu Corneliu Muzeograf-etnografie 35,33 puncte Respins 
4 Vlăsceanu Adriana-Iuliana Muzeograf-etnografie 25,33 puncte Respins 
5 Vlăgioiu Radu-Daniel Muncitor-instalator 72,00 puncte Admis 
6 Guță Iulian-Gabriel Muncitor-instalator 72,00 puncte Admis 
7 Ghizdeanu Gheorghe-Daniel Muncitor-instalator 57,00 puncte Admis 
8 Pascu Ion Muncitor-instalator 53,00 puncte Admis 
9 Dogaru Marian Muncitor-instalator 44,00 puncte Respins 
10 Mărgărit Ștefan Muncitor-instalator 38,00 puncte Respins 
11 Drăgulin Angheluș Muncitor-instalator 33,00 puncte Respins 


