
 
 

     

B-dul Regele Carol I nr.43, Cod 130024, Dâmbovița 

Tel./fax. 0245210046, email: tm_tgv@yahoo.com 

 

Nr. 394/18.06.2015 

Ora : 17.00 

 

REZULTATUL ETAPEI A TREIA – INTERVIUL- 

la concursul organizat pentru ocuparea postului de  casier debutant 

în cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”Târgovişte 

 
 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul 

obţinut 

Rezultatul etapei a 3 a  

interviu 

1. Miriță Camelia 83,33 puncte  admis  

2. Moșneagă Alina Melania 80,33 puncte admis 
 

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

 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. 

Rezultatul final al concursului se va afișa după expirarea termenului de contestație și va consta în media aritmetică a 

punctajelor obținute la proba scrisă și la proba de interviu. 

  

 

Secretar comisie, 

Insp. Specialitate, 

Scarlat Violeta 

 

 

mailto:tm_tgv@yahoo.com


 
 

     

B-dul Regele Carol I nr.43, Cod 130024, Dâmbovița 

Tel./fax. 0245210046, email: tm_tgv@yahoo.com 

 

 

 

Nr. 396/18.06.2015 

Ora : 17.00 

REZULTATUL ETAPEI A TREIA 

-INTERVIUL - 

la concursul organizat pentru ocuparea unui post de regizor scenă M debutant 

în cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”Târgovişte 

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul 

obţinut 

Rezultatul etapei a 3 a  

interviu 
1. Macarie Mircea Ioan 95,00 admis 

 

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

 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. 

Rezultatul final al concursului se va afișa după expirarea termenului de contestație și va consta în media aritmetică a 

punctajelor obținute la proba scrisă și la proba de interviu. 

 

Secretar comisie, 

Insp. Specialitate, 

Scarlat Violeta 

 
 

 

mailto:tm_tgv@yahoo.com


 

     

B-dul Regele Carol I nr.43, Cod 130024, Dâmbovița 

Tel./fax. 0245210046, email: tm_tgv@yahoo.com 

 

 

 

Nr. 397/18.06.2015 

Ora : 17.00 

REZULTATUL ETAPEI A TREIA 

-INTERVIUL - 

la concursul organizat pentru ocuparea unui post de regizor scenă S debutant 

în cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”Târgovişte 

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul 

obţinut 

Rezultatul etapei a 3 a  

interviu 
1. Mateescu Alexandru Ionuț 95,00 puncte admis 

 

 

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

 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. 

Rezultatul final al concursului se va afișa după expirarea termenului de contestație și va consta în media aritmetică a 

punctajelor obținute la proba scrisă și la proba de interviu. 

 

 

Secretar comisie, 

Insp. Specialitate, 

Scarlat Violeta 

 

 

mailto:tm_tgv@yahoo.com


 
 

     

B-dul Regele Carol I nr.43, Cod 130024, Dâmbovița 

Tel./fax. 0245210046, email: tm_tgv@yahoo.com 

 

 

 

Nr. 395/18.06.2015 

Ora : 17.00 

REZULTATUL ETAPEI A TREIA 

-INTERVIUL - 

la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent literar marketing cultural/promovare S debutant 

în cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”Târgovişte 

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul 

obţinut 

Rezultatul etapei a 3 a  

interviu 
1. Laslo Mircea 100 puncte admis 

 

 

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

 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. 

Rezultatul final al concursului se va afișa după expirarea termenului de contestație și va consta în media aritmetică a 

punctajelor obținute la proba scrisă și la proba de interviu. 

 

 

Secretar comisie, 

Insp. Specialitate, 

Scarlat Violeta 

 

mailto:tm_tgv@yahoo.com


 

     

B-dul Regele Carol I nr.43, Cod 130024, Dâmbovița 

Tel./fax. 0245210046, email: tm_tgv@yahoo.com 

 

 

 

Nr. 393/18.06.2015 

Ora : 17.00 

REZULTATUL ETAPEI A TREIA 

-INTERVIUL - 

la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat-mânuitor decor III 

în cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”Târgovişte 

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul 

obţinut 

Rezultatul etapei a 3 a  

interviu 
1. Doreață Marian Alexandru 71,66  admis 

 

 

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

 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. 

Rezultatul final al concursului se va afișa după expirarea termenului de contestație și va consta în media aritmetică a 

punctajelor obținute la proba scrisă și la proba de interviu. 

 

 

Secretar comisie, 

Insp. Specialitate, 

Scarlat Violeta 

 

 

mailto:tm_tgv@yahoo.com


 
 

     

B-dul Regele Carol I nr.43, Cod 130024, Dâmbovița 

Tel./fax. 0245210046, email: tm_tgv@yahoo.com 

 

 

 

Nr. 392/18.06.2015 

Ora : 17.00 

REZULTATUL ETAPEI A TREIA 

-INTERVIUL - 

la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat-lăcătuș montator III 

în cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”Târgovişte 

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul 

obţinut 

Rezultatul etapei a 3 a  

interviu 
1. Stoichiță Adrian 90,66 puncte admis 

 

 

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

 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. 

Rezultatul final al concursului se va afișa după expirarea termenului de contestație și va consta în media aritmetică a 

punctajelor obținute la proba scrisă și la proba de interviu. 

 

Secretar comisie, 

Insp. Specialitate, 

Scarlat Violeta 

 

 

mailto:tm_tgv@yahoo.com


 

 
 

     

B-dul Regele Carol I nr.43, Cod 130024, Dâmbovița 

Tel./fax. 0245210046, email: tm_tgv@yahoo.com 

 

 

Nr. 398/18.06.2015 

Ora : 17.00 

REZULTATUL ETAPEI A TREIA 

-INTERVIUL la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de actor S debutant 

în cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”Târgovişte 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul 

obţinut 

Rezultatul etapei a 3 a  

interviu 
1 Pintilie Camelia  100 puncte admis 
2 Tănase Andreea   100 puncte admis 

 

 

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

 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. 

Rezultatul final al concursului se va afișa după expirarea termenului de contestație și va consta în media aritmetică a 

punctajelor obținute la proba scrisă și la proba de interviu 

 

Secretar comisie, 

Insp. Specialitate, 

      Scarlat Violeta 
 

mailto:tm_tgv@yahoo.com

