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Anexa 4  
 

Proces - Verbal evaluare și selecție a dosarelor de concurs 
 

Încheiat astăzi: 14.12.2021 
 

Anunțul de selecție a personalului a fost publicat pe site-ul instituției, www.upb.ro, la avizierul 
UPB nr. înregistrare 23083 la data de 06.12.2021. 
Termenul limită pentru depunerea dosarelor a fost 07.12.2021. 
Comisia de concurs pentru ocuparea celor două posturi de 1 post de proiectant sisteme informatice  și 
1 post de inginer de sistem in informatica, în cadrul proiectului cu titlul “Soluție Inovativă de 
Optimizare a Productivității Utilizatorilor prin Monitorizarea Multi-Modala a Activității și a 
Profilelor – OPTIMIZE”, a procedat la selecția și evaluarea dosarelor de concurs. 

 
Un număr de  1 (unu) candidat a depus documentele în termenul prevăzut în anunțul de 

selecție, după cum urmează: 

1.  1 (unu) candidat dosar  înregistrat cu nr. 23754/13.12.2021 – post de proiectant sisteme 
informatice; 
 
Un număr de 1 (unu) candidat a depus documentele în termenul prevăzut în anunțul de 

selecție, după cum urmează: 

2.  1 (unu) candidat dosar înregistrat cu nr. 23755/13.12.2021 – post de inginer de sistem 
în informatică; 

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

iar comisia de evaluare a constatat următoarele:  

- 1 (unu) candidat dosar  înregistrat cu nr. 23754/13.12.2021 a fost declarat 
ADMIS/RESPINS 

- 1 (unu) candidat dosar înregistrat cu nr. 23755/13.12.2021 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: 

http://www.upb.ro/


 

 

 

Nr. 
Crt. Candidat Punctaj  Punctaj final Președinte Membru 1 Membru 2 

1. dosar  înregistrat cu nr. 
23754/13.12.2021     

2. dosar înregistrat cu nr. 
23755/13.12.2021     

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

15.12.2021, ora 1600, la sediul UPB din Splaiul Independenţei, 313, sector 6, cod poştal 060042, 
Bucureşti, cladirea Rectorat, cam.030, 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                        
H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
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