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Centrul de Cercetiri Avansate Dentru Materiale. Produse si Procese inovative - CAMPUS

RAPORT FINAI
a.1 examenului organizat pentru ocuparea postului

Ingher iA(S) pe duratd nedeterminatd

MINISIERUT EDUCA
ATEA POI IT

Incheiat azi, 04.09.2018, cu ocazia finalizErii examenului .organizat pentru ocup ea

postului vacant de hginer IA(S), pe durati nederminata" din cadrul Centrului de Cercetdri

Avansate pentru Materiale, Produse qi Procese Inovative - CAMPUS. Procedura de organizare
gi des{bgurare a concursului a respectat prevederile H.G. nr. 286/ 2011 - Regulament - cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

corespunzdtoare func{iilor contractuale din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice.

Comisia de concurs a fost numitd prin
25.07 .2018, avAnd urmdtoarea componenli:

Pregedinte - Valentin PLE$U

Membru - Gheorghe BLMBAC

Membru - Petrica IANCU

decizia rectorului nr. 2645 din data de

Secretar - Nicoleta Gabriela $TEFAN

Concursul a fost anunlat pril afiqare la avizierul universitdlii (clddirea Rectorat),
postarc pe site-ul universitilii, 1a adresa www.upb.ro, in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea

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

Depunerea dosarelor de inscriere la concurs s-a desfdgurat in perioada: 01.08.2018 -

14 .08 .2018 .

in aceastd perioadi qi-au depus dosare de inscriere la concurs 1(uru) candidafi.

Etapa I a examenului a constat in seleclia dosarelor candidajilor, care a ar,ut loc in
perioada 16.08.2018 - 17.08.20i 8, in urma cdreia comisia de concurs a incheiat procesul verbal

nr. 15867 , din data de 20.08.20i8 fiind:

- admiqi un numdr de 1 unu) candidali,

- respingi un numar de 0 (zero) candidali.

Etapa a-II-a a examenului - proba scrisd gi proba practicd, s-a desfEqurat in data de
23.08.2018, in intewa"lul orar 10@ - i209 proba scrisd gi incepand cu ora 12@, proba practicd"

la locul stabilit prin anun!, in prezenfa comisiei de concurs, care a incheiat procesul verbal nr.

16096, din datade24.08.2018 fiind:
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- admigi rur numdr de 1 (unu) candidati,

- respingi un numar de 0 (zero) candidafi.

Etapa a III-a a examenului - interviul, s-a desfe{urat in data de 29.08.2018, la ora 10@,
la locul stabilit prin anunt, in conformitate cu planul interviului, in prezenla comisiei de
concurs, in urma cdreia comisia de concurs a incheiat procesul verbal nr. 16475 , din data de
30.08.2018, (anexe fiind planul interviului, borderoul de notare centralizator, precum gi Anexa
in care s-au consemnat rdspunsurile candidatilor la intrebdrile din planul interviului), fiind:

- admigi un numdr de I (unu) candidafi,

- respingi un numar de 0 (zero) candidali.

Pmctajele finale ale candidatilor inscrigi la examen, calculate ca medie aritmetice a
punctajului obfinut la proba scrisd, practicd 9i interviu" in conformitate cu H.G. nr. 2861 2011,
sunt wmatoarele:

Nr.
Crt.

Nume candidat Punctaj proba
scrisd gi probd

practici

Punctaj interviu Punctaj final

I Popescu Mihaela q q 5 100 oo 7(

In conformitate cu HG nr. 286/2011, prezentarea la post se va face in timp de 15 zile
calendaristice de la data afiqSrii 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 depaqi 20 de zile lucrdtoare de la data afigirii rezultatului concursului pentru
fimctiile de execulie qi 45 de zile lucrdtoare de la data afiqdrii rezultatului concursului pentru
funcliile de conducere.

NOTA: Originalul documentului semnat se regdse$te la sediul UPB, Direclia Informatizare qi
Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane, Biroul EvidenJd Resurse Umane,
clddire Rectorat, cam. 310 gi poate fi consultant in condiliile prevdzute de art. 36 din HG nr.
286/2011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
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