
Anexa 4  

 

Proces - Verbal evaluare și selecție a dosarelor de concurs 

 

Încheiat astăzi: 18.08.2021 

 

 Anunțul de selecție a personalului a fost publicat pe site-ul instituției, www.upb.ro, la 

avizierul UPB, pe site-ul Euraxess dar si pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii la data 

de 23.07.2021 

 Termenul limită pentru depunerea dosarelor a fost 16.08.2021. 

 Comisia de concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific II în cadrul 

proiectului cu titlul “Aplicatii generice in mediul FIWARE pentru integrarea prosumatorilor 

cu facilitati de stocare a energiei in comunitati responsabile fata de mediu”, acronim I-GReta, 

a procedat la selecția și evaluarea dosarelor de concurs. 

 

Un număr de 1 (unu) candidați au depus documentele în termenul prevăzut în anunțul 

de selecție, după cum urmează: 

1. Candidatul înregistrat cu cererea nr. 14529 din 2021/08/13 

 

În etapa de verificare administrativă, documentele solicitate au fost verificate și 

analizate, iar comisia de evaluare a constatat următoarele:  

- Candidatul înregistrat cu cererea nr. 14529 din 2021/08/13 a fost declarat 

ADMIS/RESPINS 

 

În etapa de evaluare a dosarelor, candidații declarați ADMIS în etapa de verificare 

administrativă au obținut următoarele punctaje finale, calculate ca medie a punctajelor acordate 

de către membrii comisiei: 

Nr. 

Crt. 
Candidat 

Punctaj  
Punctaj final 

Președinte Membru 1 Membru 2 

1. 
Cererea nr. nr. 14529 

din 2021/08/13 
10 10 10 10 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot depune contestație până la data de 

20.08.2021, ora 1600, la Facultatea de Inginerie Electrică, sala EB129, telefon 0214029740. 

 

NOTĂ: Originalul documentului semnat se regăsește la sediul UPB, Direcția Informatizare și 

Resurse Umane, Serviciul Evidența Resurselor Umane, clădire Rectorat, camera 114 și poate 

fi consultat în contițiile prevăzute de art. 36 din Hg nr. 286/2011 cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Comisia de evaluare 

Presedinte: Prof.dr.ing. Mihaela Albu 

Membru: Conf. Dr. ing. Viorel Petre. 

Membru: Conf. Dr. ing. Mihai Sanduleac 

Secretar: As. Drd. Ing. Radu Plămănescu 

http://www.upb.ro/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
https://jobs.research.gov.ro/

