
 

        Afişat, 18.03.2021 

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului de 

secretar facultate debutant (S) la Compartimentul de Gestionare, Completare și 

Eliberare a Actelor de Studii 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele / 

nr. cerere înscriere 

Rezultatul selectării dosarelor de 

înscriere 

1.  Benegui Ramona-Cristina RESPINS,  

datorită neîndeplinirii condiției specifice c) 

alte competențe: 2. cunoașterea limbii 

engleze (nivel mediu) 

2.  Blaja Mariana RESPINS, 

datorită neîndeplinirii condiției specifice c) 

alte competențe: 1. cunoștințe operare PC 

3.  Cambrea Elena-Diana ADMIS 

cu obligația prezentării cazierului judiciar 

până la data de 24.03.2021  

4.  Cimpu Adriana-Mihaela ADMIS 

5.  Dinu Adriana-Maria RESPINS, 

datorită neîndeplinirii condiției specifice c) 

alte competențe: 2. cunoașterea limbii 

engleze (nivel mediu) 

6.  Fariseu Marinela-Delia RESPINS, 

datorită neîndeplinirii condiției specifice c) 

alte competențe: 2. cunoașterea limbii 

engleze (nivel mediu) 

7.  Ghiră Alina-Mihaela ADMIS 

8.  Grigorie Timona-Anda RESPINS, 

datorită neîndeplinirii condiției specifice c) 

alte competențe: 1. cunoștințe operare PC; 2. 

cunoașterea limbii engleze (nivel mediu) 

9.  1916/15.03.2021 ADMIS 

10.  Olaru Loredana ADMIS 

11.  Pană Elena-Andreea RESPINS, 

datorită neîndeplinirii condiției specifice c) 

alte competențe: 2. cunoașterea limbii 

engleze (nivel mediu) certificatul nr. 

1733/28.04.2014 fiind pentru nivel inferior 

12.  Popescu Lăcrămioara ADMIS 

13.  Stoica Andreea-Elena RESPINS, 



datorită neîndeplinirii condiției specifice c) 

alte competențe: 2. cunoașterea limbii 

engleze (nivel mediu) 

14.  Șerbănescu Silviu-

Emilian 

RESPINS, 

datorită neîndeplinirii condiției specifice a) 

diplomă de master în domeniul studiilor de 

licență pentru absolvenţii studiilor 

universitare Bologna 

15.  Uscătescu Florina-Otilia RESPINS,  

datorită neîndeplinirii condițiilor specifice a) 

diplomă de master în domeniul studiilor de 

licență pentru absolvenţii studiilor 

universitare Bologna; c) alte competențe: 1. 

cunoștințe operare PC; 2. cunoașterea limbii 

engleze (nivel mediu) 

 

Notă:  

Eventualele contestaţii la rezultatele selectării dosarelor de înscriere se vor 

depune la registratura Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, 

până în data de 19.03.2021, ora 10,00. 

 

Preşedinte comisie de concurs, 

Prof. univ. dr. Dobrotă Gabriela 

 
 

 

 

 

 

 

     Secretar comisie de concurs, 

Stănculescu Ileana 


