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Nr. înregistrare: 4844/02.03.2022 

Proces – verbal 

  Azi, 02.03.2022, comisia de concurs stabilită prin decizia rectorului nr. 2293 din data 

de 10.02.2022, în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru 

ocuparea a 10 (zece) posturi vacante de execuție de jurnalist TV București din cadrul 

Direcției Euronews România, a stabilit: 

Rezultatul selecției dosarelor candidaților 

Nr. 
crt. 

Număr înregistrare  
dosar candidat 

Rezultat 
(admis/respins) 

Observații 

1 4530/25.02.2022 Admis  

2 4183/23.02.2022 Admis  

3 3345/14.02.2022 Admis  

4 4519/25.02.2022 Admis  

5 4340/24.02.2022 Admis  

6 4191/23.02.2022 Admis  

7 4189/23.02.2022 Admis  

8 4184/23.02.2022 Admis  

9 4182/23.02.2022 Admis  

10 4236/23.02.2022 Admis  

11 3399/15.02.2022 Admis  

12 3981/21.02.2022 Admis  

13 4084/22.02.2022 Admis  

14 3596/16.02.2022 Admis  

15 3400/15.02.2022 Admis  
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16 3349/14.02.2022 Admis  

17 4508/25.02.2022 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 2 ani în mediu digital sau TV, 
prezentare foarte bună pe ecran – LIVE sau 
înregistrat și experiență de teren ca 
jurnalist). 

18 4517/25.02.2022 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 2 ani în mediu digital sau TV, 
prezentare foarte bună pe ecran – LIVE sau 
înregistrat și experiență de teren ca 
jurnalist). 

19 4514/25.02.2022 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 2 ani în mediu digital sau TV, 
prezentare foarte bună pe ecran – LIVE sau 
înregistrat și experiență de teren ca 
jurnalist). 

20 4516/25.02.2022 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 2 ani în mediu digital sau TV, 
prezentare foarte bună pe ecran – LIVE sau 
înregistrat și experiență de teren ca 
jurnalist). 

21 4421/24.02.2022 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 2 ani în mediu digital sau TV, 
prezentare foarte bună pe ecran – LIVE sau 
înregistrat și experiență de teren ca 
jurnalist). 

22 4351/24.02.2022 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 2 ani în mediu digital sau TV, 
prezentare foarte bună pe ecran – LIVE sau 
înregistrat și experiență de teren ca 
jurnalist). 

23 4529/25.02.2022 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 2 ani în mediu digital sau TV, 
prezentare foarte bună pe ecran – LIVE sau 
înregistrat și experiență de teren ca 
jurnalist). 
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24 3986/21.02.2022 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 2 ani în mediu digital sau TV, 
prezentare foarte bună pe ecran – LIVE sau 
înregistrat și experiență de teren ca 
jurnalist) 

Lipsă adeverință medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unitățile sanitare 
abilitate 

25 4522/25.02.2022 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 2 ani în mediu digital sau TV, 
prezentare foarte bună pe ecran – LIVE sau 
înregistrat și experiență de teren ca 
jurnalist) 

26 3396/15.02.2022 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (prezentare foarte 
bună pe ecran – LIVE sau înregistrat și 
experiență de teren ca jurnalist) 

27 3974/21.02.2022 Respins Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs (experiență  
minimum 2 ani în mediu digital sau TV, 
prezentare foarte bună pe ecran – LIVE sau 
înregistrat și experiență de teren ca 
jurnalist) 

28 3437/15.02.2022 Respins Dosar incomplet 

 

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs pot fi depuse în data de 

03.03.2022, până la ora 1600, la adresa de e-mail euronews.romania@upb.ro. Alte informații 

pot fi obținute la telefon 021.402.9217. 

Candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor de concurs vor susține proba scrisă în 

data de 07.03.2022, ora 1100, în format on-line, conform calendarului publicat în anunțul 

concursului. 

Candidații vor primi pe e-mail cinci scenarii editoriale, de la adresa 

euronews.romania@upb.ro, începând cu ora 1045.  Răspunsurile vor fi trimise la aceeași 

adresă de e-mail - euronews.romania@upb.ro, în intervalul orar 1400 - 1410. 

mailto:euronews.romania@upb.ro
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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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