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Nr. înregistrare: 4835/02.03.2022 

Proces – verbal 

  Azi, 02.03.2022, comisia de concurs stabilită prin decizia rectorului nr. 2294/10.02.2022, în 

urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a unui post 

vacant de execuție de operator sunet din cadrul Direcţiei Euronews România, a stabilit: 

Rezultatul selecției dosarelor candidaților 
 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. înregistrare dosar de concurs Rezultat 
(admis/respins) 

Observații 

1 3347/14.02.2022 ADMIS  

2 3984/21.02.2022 ADMIS  

3 3983/21.02.2022 ADMIS  

4 4503/25.02.2022 ADMIS  

5 3394/15.02.2022 RESPINS Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs: experiență 
profesională într-un studio de producție 
de televiziune, ca tehnician sunet: 
minimum 2 ani 

6 4345/24.02.2022 RESPINS Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs: experiență 
profesională într-un studio de producție 
de televiziune, ca tehnician sunet: 
minimum 2 ani 

7 4523/25.02.2022 RESPINS Neîndeplinirea condiţiilor specifice de 
participare la concurs: experiență 
profesională într-un studio de producție 
de televiziune, ca tehnician sunet: 
minimum 2 ani 
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Candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor de concurs vor susține proba scrisă a 

concursului în data de 07.03.2022, ora 1200, în sala 3.1, etaj 3, Biblioteca Centrală UPB, conform 

calendarului publicat în anunțul concursului. 

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. 
 

 

 

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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