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Nr. înregistrare 22673/29.11.2021 

Proces – verbal 

  Azi, 29.11.2021, comisia de concurs stabilită prin decizia rectorului nr. 3960 din data 

de 08.11.2021, în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru 

ocuparea a 25 (douăzeci si cinci) posturi vacante de execuție de jurnaliști TV, din cadrul 

Direcției Euronews România, a stabilit: 

Rezultatul selecției dosarelor candidaților 

Nr. 
crt. 

Număr înregistrare  
dosar candidat 

Rezultat 
(admis/respins) 

Observații 

1 22381/24.11.2021 Admis  

2 22263/23.11.2021 Admis  

3 22260/23.11.2021 Admis  

4 22122/22.11.2021 Admis  

5 21675/16.11.2021 Admis  

6 21855/18.11.2021 Admis  

7 21596/15.11.2021 Admis  

8 22251/23.11.2021 Admis  

9 22012/19.11.2021 Admis  

10 21776/17.11.2021 Admis  

11 21397/11.11.2021 Admis  

12 21396/11.11.2021 Admis  

13 21582/15.11.2021 Admis  

14 22109/22.11.2021 Admis  

15 22110/22.11.2021 Admis  

16 22123/22.11.2021 Admis  
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17 22372/24.11.2021 Admis  

18 22274/23.11.2021 Admis  

19 22115/22.11.2021 Admis  

20 21780/17.11.2021 Admis  

21 22235/16.11.2021 Admis  

22 22232/16.11.2021 Admis  

23 22228/23.11.2021 Admis  

24 22280/23.11.2021 Admis  

25 22370/24.11.2021 Admis  

26 22237/16.11.2021 Admis  

27 22369/24.11.2021 Admis  

28 22278/23.11.2021 Admis  

29 21756/17.11.2021 Admis  

30 21677/16.11.2021 Admis  

31 21631/16.11.2021 Admis  

32 21678/16.11.2021 Admis  

33 21489/12.11.2021 Admis  

34 21860/18.11.2021 Admis  

35 21588/15.11.2021 Admis  

36 22008/19.11.2021 Admis  

37 21868/18.11.2021 Admis  

38 21593/15.11.2021 Admis  

39 22359/24.11.2021 Admis  

40 21595/15.11.2021 Admis  

41 21597/15.11.2021 Admis  

42 22248/23.11.2021 Admis  

43 22273/23.11.2021 Admis  
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44 22267/23.11.2021 Admis  

45 22375/24.11.2021 Respins Lipsă carnet de muncă sau, după caz, 
adeverinţe care atestă vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, 
în copie, conf. art. 6, alin. (1), lit. d din 
H.G. nr. 286/2011.     
(vechime în muncă minimum 3 ani și 
experiență  minimum 3 ani în mediu digital 
sau TV, conform condiţiilor specifice de 
participare la concurs) 

46 22376/24.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 3 ani în mediu digital sau TV) 

47 22371/24.11.2021 Respins Lipsă carnet de muncă sau, după caz, 
adeverinţe care atestă vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, 
în copie, conf. art. 6, alin. (1), lit. d din 
H.G. nr. 286/2011.     
(vechime în muncă minimum 3 ani și 
experiență  minimum 3 ani în mediu digital 
sau TV, conform condiţiilor specifice de 
participare la concurs) 

48 22361/24.11.2021 Respins Lipsă carnet de muncă sau, după caz, 
adeverinţe care atestă vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, 
în copie, conf. art. 6, alin. (1), lit. d din 
H.G. nr. 286/2011.     
(vechime în muncă minimum 3 ani 
conform condiţiilor specifice de participare 
la concurs) 

49 22010/19.11.2021 Respins Dosar incomplet 

50 22355/24.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (vechime în muncă 
minimum 3 ani) 

51 22360/24.11.2021 Respins Lipsă carnet de muncă sau, după caz, 
adeverinţe care atestă vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, 
în copie, conf. art. 6, alin. (1), lit. d din 
H.G. nr. 286/2011.     
(vechime în muncă minimum 3 ani 
conform condiţiilor specifice de participare 
la concurs) 

52 21487/12.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 3 ani în mediu digital sau TV) 
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53 21676/16.11.2021 Respins Dosar incomplet ( lipsă carnet de muncă / 
adeverinţe care să ateste  vechimea în 
muncă și experiența profesională, cazier 
judiciar/declarație și adeverință medicală) 

54 22365/24.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (vechime în muncă 
minimum 3 ani) 

55 22367/24.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 3 ani în mediu digital sau TV) 

56 21579/15.11.2021 Respins Lipsă carnet de muncă sau, după caz, 
adeverinţe care atestă vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, 
în copie, conf. art. 6, alin. (1), lit. d din 
H.G. nr. 286/2011.     
(vechime în muncă minimum 3 ani 
conform condiţiilor specifice de participare 
la concurs) 

57 21672/16.11.2021 Respins Lipsă carnet de muncă sau, după caz, 
adeverinţe care atestă vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, 
în copie, conf. art. 6, alin. (1), lit. d din 
H.G. nr. 286/2011.     
(vechime în muncă minimum 3 ani 
conform condiţiilor specifice de participare 
la concurs) 

58 21784/17.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (vechime în muncă 
minimum 3 ani) 

59 21793/17.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 3 ani în mediu digital sau TV), 
nu dovedește realizare ca reporter și nici a 
transmisiunilor live. 

60 22120/22.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (vechime în muncă 
minimum 3 ani) 

61 22118/22.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (vechime în muncă 
minimum 3 ani) 

62 21787/17.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 3 ani în mediu digital sau TV),  
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63 22279/23.11.2021 Respins Lipsă carnet de muncă sau, după caz, 
adeverinţe care atestă vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, 
în copie, conf. art. 6, alin. (1), lit. d din 
H.G. nr. 286/2011.     
(vechime în muncă minimum 3 ani 
conform condiţiilor specifice de participare 
la concurs) 

64 21619/15.11.2021 Respins Lipsă carnet de muncă sau, după caz, 
adeverinţe care atestă vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, 
în copie, conf. art. 6, alin. (1), lit. d din 
H.G. nr. 286/2011 (vechime în muncă 
minimum 3 ani și experiență  minimum 3 
ani în mediu digital sau TV, conform 
condiţiilor specifice de participare la 
concurs), cazier judiciar/declarație și 
adeverință medicală. 

65 22233/16.11.2021 Respins Lipsă carnet de muncă sau, după caz, 
adeverinţe care atestă vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, 
în copie, conf. art. 6, alin. (1), lit. d din 
H.G. nr. 286/2011 (vechime în muncă 
minimum 3 ani și experiență  minimum 3 
ani în mediu digital sau TV, conform 
condiţiilor specifice de participare la 
concurs), carte de identitate iar adeverința 
care atestă nivelul studiilor nu este în 
conformitate cu reglementările în vigoare. 

66 22234/16.11.2021 Respins Dosar incomplet 

67 22368/24.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (vechime în muncă 
minimum 3 ani) 

68 22108/22.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 3 ani în mediu digital sau TV) 

69 21782/17.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 3 ani în mediu digital sau TV) 

70 21398/11.11.2021 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (vechime în muncă 
minimum 3 ani și experiență  minimum 3 
ani în mediu digital sau TV, conform 
condiţiilor specifice de participare la 
concurs) 
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Candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor de concurs vor susține proba scrisă în 

data de 06.12.2021, ora 1100 în format on-line, conform calendarului publicat în anunțul 

concursului. 

Candidații vor primi pe e-mail cinci scenarii editoriale, de la adresa euronews.romania@upb.ro, 

începând cu ora 10.45. Răspunsurile vor fi trimise la aceeași adresă de e-mail - 

euronews.romania@upb.ro, în intervalul 14.00 - 14.10. 

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs pot fi depuse în data de 

02.12.2021, până la ora 1600, la adresa de e-mail euronews.romania@upb.ro. Alte informații 

pot fi obținute la telefon 021.402.9217. 

 

NOTĂ: Originalul documentului semnat se regăseşte la sediul UPB, Direcţia Informatizare şi 

Resurse Umane, Serviciul Evidenţa Resurselor Umane, Biroul Evidenţă Resurse Umane, 

clădirea Rectorat, cam. 030 şi poate fi consultat în condiţiile prevăzute de art. 36 din HG nr. 

286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
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