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Nr. înregistrare 5819/11.03.2022 

 

 

Proces – verbal  

privind soluționarea contestației 

 

 

 Azi, 11.03.2022, comisia de soluționare a contestațiilor numită prin decizia rectorului nr. 

2283/08.02.2022, în urma verificării contestației la proba scrisă, înregistrată la Universitatea Politehnica din 

București cu numărul 5568/10.03.2022 și depusă conform desfășurătorului concursului, în vederea ocupării 

unui post vacant de execuție de editor video din cadrul Direcţiei Euronews România, a constatat următoarele: 

  

Pentru soluționarea contestației s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 

- art. 21 alin. (1) și alin. (2), art. 25 și art. 28 alin. (3) din Regulamentul-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, regulament aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, care stipulează: 

 

• ,, Art. 21  

alin. (1) 

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă. 

alin. (2) 

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează 

concursul. ,, 

 

• ,,Art. 25 

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează: 

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; 

b) pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte; 

c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. ,, 

 

• ,,Art. 28 alin. (3)  

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut: 
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a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 

contractuale de execuţie; 

b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de 

conducere. ,, 

  

Ponderea fiecărui subiect a fost egală pentru cele cinci subiecte, punctajul total de 100 de puncte fiind 

în conformitate cu prevederile art. 25, alin. (a) din Regulamentul-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, regulament aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Subiectele au fost făcute în acord cu fișa postului. Scenariul expus într-unul dintre subiecte, cel de a 

subtitra un montaj corect din punct de vedere gramatical, în limba romana, nu depașește limitele atribuțiilor 

unui editor de imagine, de asemenea, toate subiectele au fost concepute ținând cont de aptitudinile și 

cunoștințele pe care trebuie să le aibă un editor de imagine. 

 

Comisia respinge contestațiile menționate mai sus în conformitate cu prevederile art. 34 care 

stipulează:  

                  alin. (1) Contestația va fi respinsă în următoarel situații: 

a) candidatul nu îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs; 

b) punctajele au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau 

punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și 

răspunsurilor candidaților în cadrul interviului; 

c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice. 

 

Prezentul proces-verbal poate fi contestat la Tribunalul București, instanța de contencios 

administrativ, în condițiile legii. 

 

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 Regulamentul-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, regulament aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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