
  
  
 
Comisia constituită conform prevederilor 
Dispoziţiei nr. 01 din 16.01.2023  a Managerului Muzeului Judeţean Buzău 
 
 

R E Z U L T A T UL 
  

verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada 18.01.2023 - 
21.02.2023, pentru ocuparea postului vacant 

de conservator, grad debutant la Casa Memorială "Vasile Voiculescu" Pârscov din cadrul 
Muzeului Judeţean Buzău 

 
În conformitate cu prevederile art.37 alin. (1) din Hotărârea Guvernului  nr. 1.336/2022 

pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului 
contractual   din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs constituită în 
baza Dispoziţiei nr. 01/16.01.2023, comunică următorul  rezultat al selecției dosarelor: 

 

Nr
crt 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Rezultatul 
selecţiei 

dosarelor 

Funcția scoasă la 
concurs 

Alte mențiuni 

1. 278/30.01.2023 Admis Conservator - 

2. 300/31.01.2023 Respins Conservator Nu îndeplinește 
condițiile de studii  

3. 333/02.02.2023 Admis Conservator - 

4. 343/02.02.2023 Respins Conservator 
Nu îndeplinește 

condițiile de studii 
5. 354/03.02.2023 Admis Conservator - 
6. 356/03.02.2023 Admis Conservator - 

 
 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 14.02.2023, ora 1000, la 

sediul Muzeului Judeţean Buzău, din Aleea Castanilor, nr. 1.  
 Candidații declarați admiși la selecția dosarelor, care au depus la înscriere o declarație pe 

propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise. 

 Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel 
mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului  nr. 
1.336/2022  care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Tănase 
Simona, inspector de specialitate.  

  În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de 
soluționare a contestațiilor verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a 
condițiilor pentru participare la concurs în termen de o zi lucrătoare de la expirarea 
termenului de depunere a contestațiilor, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 
1.336/2022 . 

 Afişat astăzi 07.02.2023 ora 800, la sediul Muzeului Judeţean Buzău. 
 
 

 
 

Secretar comisie, 
Tănase Simona 


