
             
 
 

RReezzuullttaattuull  pprroobbeeii  pprraaccttiiccee  aa  ccoonnccuurrssuulluuii  oorrggaanniizzaatt  ppeennttrruu  ooccuuppaarreeaa  ppoossttuulluuii  vvaaccaanntt  ddee  
ddeesseennaattoorr--ssttuuddiiii  mmeeddiiii,,  ddeebbuuttaanntt  ddiinn  ccaaddrruull  MMuuzzeeuulluuii  JJuuddeeţţeeaann  BBuuzzăăuu  

   
 
                                         

În conformitate cu prevederile art.29 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, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei nr. 64/26.08.2019,  în următoarea 
componenţă: 
Preşedinte: • dr. Matei Sebastian-Florin - șef secție Arheologie în cadrul Muzeului Județean 
Buzău;                
Membrii:   • dr. Munteanu Elena-Roxana - cercetător științific II în cadrul secţiei de Arheologie a 
Muzeului Județean Buzău; 
                    • Garvăn Daniel - muzeograf IA în cadrul secţiei de Arheologie a Muzeului Județean 
Buzău;                     
Secretar :  • Tănase Simona – Inspector de specialitate în cadrul Muzeului Judeţean Buzău; 
 
comunică următorul  rezultat al probei practice: 

  
٠ 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. 
٠ Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 30.09.2019, ora 1000, la sediul 
Muzeului Judeţean Buzău, din Aleea Castanilor, nr. 1.  
٠ Afişat astăzi 25.09.2019 ora 0900, la sediul Muzeului Judeţean Buzău. 
 
 

 
                                                                          

      SSeeccrreettaarr,,  
        

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Funcţia contractuală 
Punctajul 

probei practice 

Rezultatul 
probei  

practice 
 

1 BBaayyiinnddiirr  AAnniișșooaarraa  Desenator-studii medii, debutant 38,67 puncte Respins 
2 BBrraattuu  MMaarriiuuss  Desenator-studii medii, debutant 88,00 puncte Admis 
3 DDaann  MMaannuueellaa  Desenator-studii medii, debutant - Absent 
4 FFrrîînnccuu  AAnnaa--MMaarriiaa  Desenator-studii medii, debutant 12,50 puncte Respins 
5 HHoollbbaann  NNaattaalliiaa  Desenator-studii medii, debutant 56,67 puncte Admis 
6 JJuuggăănnaarruu  VVaalleennttiinn--LLuucciiaann  Desenator-studii medii, debutant 97,00 puncte Admis 
7 MMoolliinnaa  MMiihhaaeellaa  Desenator-studii medii, debutant 97,00 puncte Admis 
8 PPiițțaa  DDaanniieell  Desenator-studii medii, debutant - Lipsă cazier 
9 PPiițțiiggooiiuu  GGeeoorrggiiaannaa--SSuuzzaannaa  Desenator-studii medii, debutant 10,33 puncte Respins 
10 TTuuddoorr  AAlleexxaannddrruu  Desenator-studii medii, debutant 40,33 puncte Respins 
11 UUddaattuu  MMaarriiaa  Desenator-studii medii, debutant 97,00 puncte Admis 


