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Nr. 245Dos2/15.04.2019 
Ora : 14:30 

 
 

REZULTATUL ETAPEI A DOUA 
-PROBA SCRISĂ - 

la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant  de Administrator II în cadrul 
Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”Târgovişte 

 
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul 

obţinut 
Rezultatul etapei a 2 a  

Proba scrisă 
1. Cazacio Mihai Dragoş 90,33 puncte admis  
2. Năstase Delia 61,00 puncte admis 
3. Grecu Marian Vasile  50,67 puncte admis 

 
Prezentul rezultat se afişează la sediul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” 

Târgovişte şi pe site-ul www.tonybulandra.ro. 
 Eventualele contestaţii se pot depune în termen de cel mult o (1) zi lucrătoare de la 
data afişării la sediul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgovişte. 
 Etapa a treia a concursului - INTERVIUL  se va desfăşura în data de 17.04.2019, ora 
10.00 la sediul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgovişte doar pentru candidaţii care 
au obţinut un punctaj minim de 50 de puncte, conform dispoziţiilor art. 29 (3) din HG 
nr.286/2011 modificată şi completată. 
. 

 
 
 
 

Secretar comisie, 
Insp. Specialitate 
Scarlat Violeta 
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Nr. 246Dos2/15.04.2019 
Ora : 14.30 

REZULTATUL ETAPEI A DOUA 
-PROBA SCRISĂ - 

la concursul organizat pentru ocuparea a unui post vacant de Pompier M,G  în cadrul 
Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”Târgovişte 

 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul 

obţinut 
Rezultatul etapei a 2 a  

Proba scrisă 
1. Davidescu Horia Robert 32,62 puncte respins 

 
Prezentul rezultat se afişează la sediul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” 

Târgovişte şi pe site-ul www.tonybulandra.ro. 
 Eventualele contestaţii se pot depune în termen de cel mult o (1) zi lucrătoare de la 
data afişării la sediul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgovişte. 
 Etapa a treia a concursului - INTERVIUL nu  se va mai desfăşura întrucât candidatul 
nu a obţinut minim 50 de puncte la proba scrisă aşa cum prevăd dispoziţiile art. 29 (3) din HG 
nr.286/2011 modificată şi completată. 

 
Secretar comisie, 
Insp. Specialitate 
Scarlat Violeta 
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