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 Încheiat azi 14.05.2018, cu ocazia finalizării concursului organizat de Universitatea din 

Craiova în vederea ocupării posturilor  de administrator patrimoniu-inginer constructor din cadrul 

Directiei Patrimoniu Investi\ii. 

 Comisia de concurs numită prin Decizia nr.10576 A din 26.04.2018,  formată din  

 

Preşedinte    ing. Manda Ion– şef birou investiţii 

Membrii       ing. Andrei Ion 

                     ing. C[lug[ru Catalin 

 

Secretar        ing. Cristea Carmen   

 

Reprezentant sindicat cu rol de observator  prof.univ.dr. B[beanu Ileana Cristina 

 

 

a procedat la desfăşurarea concursului. 

 

 Conform procesului verbal nr. DPI 765/04.05.2018 s-au analizat şi selectat dosarele de 

concurs depuse p ầnă pe data de 03.05.2018 la camera 112 Biroul Resurse Umane. În urma analizei 

dosarelor,  comisia de concurs a constat că au fost îndeplinite condiţiile de concurs şi declară admise 

următoarele dosare de concurs: 

 

1. Mîndru\[ Petre 

2. Stancu Camelia Ioana 

 

 Rezultatele au fost afişate pe site-ul Universit[\ii din Craiova. 

 

 În data de 09.05.2018 ora 1100 s-a desfăşurat proba scrisă const ầnd într-un test grilă. 

Înainte de începerea probei scrise s-a făcut apelul nominal al candidaţilor, respectiv verificarea 

identităţii pe baza de carte de identitate. 

 Candidaţii selecţionaţi pentru proba scrisă s-au prezentat la data şi ora stabilită. 

 

 Unul din candidaţi a tras la sorţi varianta nr.2  testul grilă pentru concursul de ocuparea 

postului de administrator patrimoniu-inginer constructor. 



 Punctajul aferent testelor grilă din concurs a fost afişat după finalizarea probei. 

 În urma susţinerii probei scrise au fost corectate lucrările şi rezultatele obţinute de fiecare 

candidat în parte au fost afişate pe site-ul Universit[\ii din Craiova după cum urmează: 

1. Mîndru\[ Petre  - 85 puncte 

2. Stancu Camelia Ioana - 90 puncte 

  

 

 Candidaţii declaraţi admişi s-au prezentat în data de 11.05.2018 la ora 1000 în vederea 

susţinerii celei de-a doua probe- interviul. 

 În urma susţinerii interviului s-a afişat pe site-ul Universitatii din Craiova punctajul obţinut 

de fiecare candidat în parte după cum urmează: 

 

1. Mîndru\[ Petre  - 100 puncte 

2. Stancu Camelia Ioana - 100 puncte 

 

 Comisia a calculat punctajul final obţinut de concurenţi acesta fiind înscris într-un 

Centralizator nominal în ordine descrescătoare după cum urmează: 

 

1. Stancu Camelia Ioana - 95   puncte 

2. Mîndru\[ Petre  - 92.5  puncte 

 

În data de 14.05.2018  Centralizator nominal a fost afişat pe site-ul Universit[\ii din Craiova. 

 

Pe tot parcursul desfă]ur[rii probelor concursului nu a fost depusă nicio contestaţie. 

 

 

 

 

Comisia de concurs 

 

Preşedinte    ing. Manda Ion – şef birou investiţii 

Membrii       ing. Andrei Ion 

                    ing. C[lug[ru C[t[lin 

 

Secretar        ing. Cristea Carmen   

 

Reprezentant sindicat cu rol de observator  ptof.univ.dr.ing. B[beanu Ileana Cristina 

 

 


