
 
 

  DIREC|IA DE ASISTEN|~ SOCIAL~ A MUNICIPIULUI BUZ~U 
Comisia de concurs, constituit` potrivit prevederilor Dispozi\iei nr. 91/2022  

a Directorului executiv al Direc\iei de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u 

 
Nr. 2691/18.03.2022 

    
 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU 
 

 la concursul organizat pentru recrutarea pentru ocuparea unor func\ii contractuale vacante din 
cadrul aparatului propriu al Direc\iei de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u 

 
 
         Având în vedere prevederile art. 30 alin(3) 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, 
comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu : 
     

Nr. 
crt 

Func\ia 
contractual` 

Indicativul  
candidatului 

Rezultat 
interviu 

Observatii 

1 Psiholog 1794 83.66 ADMIS 

2 Asistent social 
1873 80.66 ADMIS 

1744 73.00 ADMIS 

3 Kinetoterapeut 2044 85.00 ADMIS 

4 Ergoterapeut 

2043 68.00 ADMIS 

2026 84.00 ADMIS 

2027 82.66 ADMIS 

1740 61.33 ADMIS 

1805 96.66 ADMIS 

1887 94.00 ADMIS 

 
* La publicarea rezultatului probei interviu s-a utilizat indicativul fiec`rui dosar de [nscriere, [n conformitate cu Regulamentul 
(UE)2016/679 al Parlamentului European ]i al Consiliului din 27.04.2016 (denumit in continuare GDRP) ]i legislatia na\ional` privind 
protec\ia ]i securitatea datelor personale [n vigoare. 
  

 Promovarea probei interviu se face ca urmare a ob\inerii punctajului minim de 50 puncte. 
 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform 
art. 31 din 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, care se depune la Registratura Direcției de 
Asistență Socială a Municipiului Buzău. 

 Afişat astăzi, 18.03.2022 ora 13.30, la sediul ]i pe site-ul Direc\iei de Asisten\` Social` a 
Municipiului Buz`u. 

 
Secretar comisie 

 


