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Nr înregistrare 155/04.01.2022 

 

Rectificare anunț concurs 11 posturi vacante de execuție de jurnaliști TV București  

din cadrul Direcției Euronews România 

 

La anunțul publicat pe site-ul și la avizierul universității înregistrat cu nr. 24908/27.12.2021 se face 

următoarea rectificare: 

Pct. A: 

 Condițiile generale de participare la concurs, conform legislație în vigoare, sunt : 

       - în loc de lit f),, îndeplinește condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice  potrivit 

cerințelor postului scos la concurs,, 

 - se va citi: îndeplineşte condiţiile de studii sau de experiență specifice potrivit cerinţelor postului scos la 

concurs. 

  Actele necesare înscrierii:  

- în loc de:  lit  d) ,,carnetul de muncă sau după caz adeverințe care să ateste vechimea în muncă și experiența 

profesională,, 

- se va citi: carnetul de muncă sau după caz adeverințe care să ateste vechimea în muncă sau experiența 

profesională; 

- se adaugă lit. h) exemple ale activității profesionale în domeniu ( portofoliu – cel puțin trei linkuri cu 

transmisiuni în direct/ materiale video) și linkuri ale profilurilor social media. 

Pct. B. 1:  

 Condiţiile specifice de participare la concurs sunt, conform specificaţiei Fişei Postului: 

- în loc de: ,,prezentare foarte bună pe ecran – LIVE sau înregistrat,, 

- se va citi: prezentare foarte bună pe ecran – LIVE sau înregistrat și experiență de teren ca jurnalist; 

- se adaugă etică și integritate profesională ireproșabile 

 

Prezenta rectificare a fost întocmită în concordanță cu condiţiile specifice de participare la concurs 

care se regăsesc in monitorul oficial cu nr. 1325/27.12.2021. 

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. 114 şi poate fi consultant în condiţiile prevăzute de art. 36 din HG nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare.  


