
DIREC|IA DE ASISTEN|~ SOCIAL~ A MUNICIPIULUI BUZ~U 
Comisia de concurs, constituit` potrivit prevederilor Dispozi\iei nr. 282/2022  
a Directorului executiv al Direc\iei de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u 
 

Nr.  5432/31.05.2022 
 

REZULTAT SELEC|IE DOSARE 
 

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 

 la data de 15.06.2022 
 
 {n conformitate cu prevederile art. 20 din H.G. 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 
comunic` rezultatele selec\iei dosarelor de [nscriere, dup` cum urmeaz`: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*La publicarea rezultatului selec\iei dosarelor 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. 
 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, 
conform art. 31 din H.G. 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. 
Candidaţii declaraţi admişi [n urma selec\iei dosarelor vor susţine proba scris` în data de 

15.06.2022, ora 09.00, la sediul Direc\iei de Asisten\` Social` a Municipiului Buz`u, str. Alexandru 
Marghiloman nr. 29, municipiul Buz`u. 

Afişat astăzi, 31.05.2022, ora 12.00, la sediul ]i pe site-ul Direc\iei de Asisten\` Social` a 
Municipiului Buz`u.    

 
SECRETAR COMISIE 

  

Nr. 
crt 

Func\ia contractual` 
Indicativul 

candidatului* 
Rezultat Observa\ii 

1 

Asistent medical, grad profesional 

debutant - Complexul de Servicii pentru 

Persoane Vârstnice „Alexandru 

Marghiloman” 

4978 ADMIS ---- 

5088 ADMIS ---- 

5188 ADMIS ---- 

5205 ADMIS ---- 

5211 ADMIS ---- 

5274 ADMIS ---- 

2 
Spălătoreasă - Complexul de Servicii 

pentru Persoane Vârstnice „Alexandru 

Marghiloman” 

4997 ADMIS ---- 

5079 ADMIS ---- 

5136 ADMIS ---- 

5229 ADMIS ---- 

3 
Muncitor Calificat – Bucătar- 

Complexul de Servicii pentru Persoane 

Vârstnice „Alexandru Marghiloman” 
5181 ADMIS ---- 


