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Proces – verbal privind soluționarea contestației 

 Azi 01.11.2021, comisia de soluționare a contestațiilor stabilită prin decizia rectorului                    
nr. 3454/3/20.09.2021, în urma verificării contestației înregistrată la Universitatea Politehnica din 
București cu nr. 20519/29.10.2021, după susținerea probei interviu pentru ocuparea a 3 (trei) posturi 
vacante de execuție de grafician din cadrul Departamentului Producție, Direcția Euronews România, 
a stabilit următoarele: 

Conform Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art. 24 prevede următoarele: 

 
 “alin. (1) În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. 

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă 
şi/sau proba practică, după caz. 

 alin. (2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs 
în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare 
pentru stabilirea interviului sunt: 

    a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; 
    b) capacitatea de analiză şi sinteză; 
    c) motivaţia candidatului; 
    d) comportamentul în situaţiile de criză; 
    e) iniţiativă şi creativitate. 

 alin. (3) În funcţie de cerinţele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de 
evaluare prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) sunt stabilite opţional de către ordonatorii de credite 
ai autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.” 
 

 Față de cele prezentate mai sus, comisia de soluționare a contestațiilor, în urma analizei 
înregistrării interviului, a constatat următoarele: 
 

I. Abilitățile și cunoștițele impuse de funcție: 
 
CV-ul candidatului prezintă experiență în domeniul televiziune, dar din interacțiunea cu acesta nu a 
reieșit faptul că are cunoștințe avansate în software-urile vizate în cadrul postului grafician. Portofoliul 
transmis nu prezenta lucrări/montaje video de o dificultate mare sau care să arate un nivel avansat de 
cunoștințe. 
 

II. Capacitatea de analiză și sinteză 
Răspunsurile candidatului nu au fost întotdeauna la obiect, nespecificând clar cunoștințele avute în 
materiile vizate de postul de grafician. 
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III. Motivația candidatului 
 
Candidatul este motivat de proiectul prezentat și de nevoia de a învăța la locul de muncă. 
 

IV. Comportamentul în situații de criză 
 
În ideile expuse de către candidat, acesta nu a fost pus în situații de criză pe postul de grafician, nefiind 
expusă o situație în care să denote capacitatea de adaptare în situații de criză. 
 

V. Inițiativă și creativitate 
 
Portofoliul transmis nu prezenta lucrări/montaje video de o dificultate mare sau care să arate un nivel 
avansat de cunoștințe și creativitate. 
 

 
Având în vedere toate aspectele menționate mai sus, comisia de soluționare a contestațiilor, 

întrunită în data de 01.11.2021, constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de H.G. 286/2011 
pentru admiterea contestației. 

În concluzie, comisia de soluționare a contestațiilor respinge contestația înregistrată la 
Universitatea Politehnica din București cu nr. 20519/29.10.2021. Conform punctului F alin. (23) din 
Procedura de sistem/Regulamentul-cadru privind desfășurarea concursurilor de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale didactice auxiliare și nedidactice, 
comunicarea rezultatului la contestația depusă și înregistrată cu nr. 20519/29.10.2021, se face prin 
afișare la sediul UPB și pe pagina de internet a acesteia. 
 
 

 

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 consultant în condiţiile prevăzute de art. 36 din HG nr. 286/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
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