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Faculatea de Energeticd

Laboratorul Producerea qi Utilizarea Energiei

RAPORT FINAL

al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I(S)

pe duratd nedeterminatf,

Incheiat a2i,27.12.2018, ct ocazia finalizdrii examenului otganizat pentru ocuparea

postului vacant de Administrator Financiar I (S), pe duratd nederminati, din cadrul Faculdlii

de Energeticd, Laboratorul Producerea Ei Utilizarea Energiei. Procedura de organizare gi

desliqurare a concursului a respectat prevederile H.G. nr. 2861 2011 - Regulament - cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

corespunzdtoare lirncjiilor contractuale din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice.

Comisia de concurs a fost numitd prin decizia rectorului nr. 3225 din 08.1 1 .201 8, avdnd

urmatoarea componentA:

Presedinte - CRISTIAN DINCA

Membru - VLADIMIRTANASIEV

Membru - EDUARD MINCIUC

Secretar - PAULA TI-,E CANU

Examenul a fost anunlat prin afrgare la avizierul universititii (clddirea Rectorat),

postare pe site-ul universitilii, la adresa www.upb.ro, in Monitorul Oficia.1 al Rom6niei, Partea

a III a, in ziarul RomAnia Liberd si pe portalul posturi.gov.ro,

Depunerea dosarelor de inscriere la examen s-a desfEgurat in perioada: 19.11.2018 -

03.12.2018.

in aceastd perioadd gi-au depus dosare de inscriere la examen 1(unu) candidali.

Etapa I e examentrlui a consrat in seleclia dosarelor candidatilor. care a avut loc in

perioada 04.12.2018 - 05.12.2018, in urma cdreia comisia de concws a incheiat procesul verbal

rx.24672. din data de 06.12.20i8 t l ind:

- admiEi un nr"Lm1r de 1(unu) candidali.

Etapa a-II-a a examenului - proba scrisS. s-a desfd;urat in data de 11.12.2018. in

intervalul orar 1000 - 1200, la locul stabilit prin anun1, in prezenia comisiei de concurs, care a

incheiat  procesnl verbal  nr.  . . : . . . . . . . . . . .  .  d in data de 12.12.2018 f i ind:

cur/clF 41 83 199 / 28.06.t99 :
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- admigi un numdr de l(unu) candidafi.

Etapa a III-a a examenului - interviul, s-a des{dqurat in data de 17.12.2018, la ora 1000,
la locul stabilit prin anun!, in conformitate cu planul interviului, in prezenla comisiei de
concurs. in urma cdreia comisia de concurs a incheiat procesul verbal nr. . . . : . : . . . . .  din data
de 18.12.2018, (anexe fiind planul interviului, borderoul de notare centralizator, precum gi
Anexa in care s-au consemnat rdspunsurile candidalilor la intrebirile din planul interviului),
fiind:

- admigi un numdr de l(unu) candidagi.

Punctajele finale ale candidatului inscris la exameil, calculate ca medie aritmetica a
punctajr"rlr,ri oblinut la proba scrisd gi interviu, in conformitate cu H.G. nr. 2861 2011, sunt
urmetoarele:

Nr.
Crt.

Nume candidat Punctaj Proba
Scrisd

Punctaj
Interviu

Punctaj
Final

1 ANGHEL MIRELA ALINA

in conformitate cu HG nr. 286120ll, prezentarea la post se va face in timp de 15 ziie
calendaristice de la data afiqirii raportului final. Prin exceplie, in urma formuldrii unei cereri
scrise gi temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, in termen de 3
zile lucrdtoare de la afiqarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post,
care nu poate depegi 20 de zile lucrdtoare de la data afigdrii rezultatului concursului pentru
funcliile de execulie Ei 45 de zile lucrdtoare de la data afigdrii rezultatului concursului pentru
func1iile de conducere.

NOTA: Originalul documentr.rlui semnat se regasegte la sediul UPB, Directia Informatizare 9i
Resurse Umane, Serviciul Evidenla Resurselor Umane, Biroul Evidenld Resurse Umane,

cladire Rectorat. cam. 310 9i poate ti consultant in condiliile plevezute de art. 36 din HG rLr.

28612011, cu modit-rcdrile gi completdrile ulterioare.


