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RAPORT FINAL 

al concursului organizat pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de execuție de Grafician, din cadrul 

Departamentului Producție, Direcția Euronews România 

 

Încheiat azi, 02.11.2021, cu ocazia finalizării concursului organizat pentru ocuparea a 3 (trei) posturi 

vacante de execuție din cadrul Departamentului Producție, Direcția Euronews România. 

Procedura de organizare şi desfăşurare 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 

corespunzătoare funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

 Comisia de concurs a fost numită prin decizia rectorului nr. 3454/3 din data de 20.09.2021. 

 Concursul a fost anunţat prin afişare la avizierul universităţii (clădirea Rectorat), postare pe site-ul 

universităţii, la adresa www.upb.ro, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în ziarul News și pe 

portalul posturi.gov.ro. 

 Depunerea dosarelor de înscriere la concurs s-a desfăşurat în perioada: 30.09.2021-13.10.2021. 

 Au depus dosare de înscriere la concurs cinci candidați. 

 Etapa I a concursului a constat în selecţia dosarelor candidaților, care a avut loc în perioada 

14.10.2021-15.10.2021, în urma căreia comisia de concurs a încheiat procesul-verbal nr. 19634 din data de 

18.10.2021. Au fost declarați admiși candidații ale căror dosare de concurs au fost înregistrate cu nr. 

19200/12.10.2021, 19293/13.10.2021 și 19294/13.10.2021, iar candidații ale căror dosare de concurs au fost 

înregistrate cu nr. 19295/13.10.2021 și 18564/04.10.2021, fiind declarați respinși. 

Etapa a II-a a concursului - proba scrisă, s-a desfăşurat în data de 21.10.2021, ora 1000, conform 

calendarului de concurs afișat pe site-ul www.upb.ro. După desfășurarea probei scrise comisia de concurs a 

încheiat procesul-verbal nr. 20058 din data de 22.10.2021. Au fost declarați admiși candidații ale căror dosare 

de concurs au fost înregistrate cu nr. 19200/12.10.2021 și 19294/13.10.2021, iar candidatul al cărui dosar de 

concurs a fost înregistrat cu nr. 19293/13.10.2021, a fost declarat respins. 

Etapa a III-a a concursului - interviul, s-a desfăşurat în data de 27.10.2021, ora 1000, la locul stabilit 

conform calendarului de concurs afișat pe site-ul www.upb.ro, în conformitate cu planul interviului, în prezenţa 

comisiei de concurs, în urma căreia comisia de concurs a încheiat procesul-verbal nr. 20428 din data de 

28.10.2021, (anexe fiind planul interviului, borderoul de notare, centralizatorul), candidații ale căror dosare de 

concurs au fost înregistrate cu nr. 19200/12.10.2021 și 19294/13.10.2021, fiind declarați respinși. 
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Candidatul al cărui dosar de concurs a fost înregistrat cu nr. 19200/12.10.2021, a depus contestație 

înregistrată cu nr 20519/29.10.2021. Comisia de soluționare a contestației respinge contestația depusă, în urma 

căreia a incheiat procesul verbal nr. 20590/01.11.2021. 

 

Având în vedere faptul că niciun candidat nu a promovat concursul, comisia de concurs declară 

concursul încheiat, cele 3 (trei) posturi de Grafician din cadrul Departamentului Producție, rămânând 

vacante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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