
Anunţ al U.M. 02517 Craiova 
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru pentru încadrarea postului vacant de 
execuţie de referent treapta a I-a în cadrul Compartimentului  Resurse Umane şi Logistic 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Rezultatul selecţiei 
dosarelor de concurs 

Motivul respingerii 
dosarului 

1.  BADEA Nicoleta-Cristina RESPINS 

Nu îndeplinește condiția 
de vechime în specialitatea 
studiilor : minim 3 ani și 6 
luni. 

2.  DOBRICĂ Corina-Grațiela ADMIS - 
3.  DUMANGIU Ana-Maria ADMIS - 

4.  GIURGIU Ileana-Claudia RESPINS 

Nu îndeplinește condiția 
de vechime în specialitatea 
studiilor : minim 3 ani și 6 
luni. 

5.  GIUREA Ștefania-Cristina ADMIS - 

6.  GRUIA Viorica                               RESPINS 

Nu îndeplinește condiția 
de vechime în specialitatea 
studiilor : minim 3 ani și 6 
luni. 

7.  IACOB Carolina-Mihaela ADMIS - 
8.  IONICĂ Lorena-Adriana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ADMIS - 
9.  IGNAT Codruța-Daniela ADMIS - 

10.  MITRICĂ Marius RESPINS 

Nu îndeplinește condiția 
de vechime în specialitatea 
studiilor : minim 3 ani și 6 
luni. 

11.  PĂUN Ileana Ionela RESPINS 

Nu îndeplinește condiția 
de vechime în specialitatea 
studiilor : minim 3 ani și 6 
luni. 

12.  STERIAN Florin-Lucian ADMIS - 
13.  TEMELOIU Bogdan ADMIS - 

14.  ȚIȘTEA Camelia RESPINS 

Nu îndeplinește condiția 
de vechime în specialitatea 
studiilor : minim 3 ani și 6 
luni. 

 Candidaţii ale căror dosare au fost ,,admise “ vor susţine proba scrisă în data de 28.09.2021, ora 
09.00, la sediul U.M. 02517 Craiova.  
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 
21.09.2021, ora 16.00 conform art. 31 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.  
           Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02517 Craiova, la secretarul Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor: plt.adj. LITRĂ Vasilică tel: 0251.522.375 int 110. 


