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        Nr.înregistrare 5204/07.03.2022 

Direcției Valorificarea Infrastructurii și a Capitalului Academic, 

Biroul Agenția de Plasare a Forței de Muncă 

 

RAPORT FINAL 

al concursului organizat pentru ocuparea a unui post contractual vacant de 

administrator financiar II(S)pe durată nedeterminată sau determinată de un an (în cazul în 

care concursul este caștigat de o persoană pensionată) 

 

 

 Încheiat azi, 07.03.2022, cu ocazia finalizării concursului organizat pentru ocuparea 

a unui post contractual vacant de administrator financiar II(S)pe durată nedeterminată sau 

determinată de un an (în cazul în care concursul este caștigat de o persoană pensionată) din cadrul 

Direcției Valorificarea Infrastructurii și a Capitalului Academic, Biroul Agenția de Plasare a 

Forței de Muncă. 

 Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului a respectat prevederile H.G. nr. 

286/ 2011 – Regulament - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzătoare funcţiilor contractuale din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice.  

 Comisia de concurs a fost numită prin decizia rectorului nr. 2266 din data de 

04.02.2022,  având următoarea componenţă: 

 Concursul a fost anunţat prin afişare la avizierul universităţii (clădirea Rectorat), postare 

pe site-ul universităţii, la adresa www.upb.ro, în monitorul oficial Monitorul oficial al 

României, Partea a III a, în ziarul România Liberă si pe portalul posturi.gov.ro. 

 Depunerea dosarului de înscriere la concurs s-a desfăşurat în perioada: 08.02.2022-

21.02.2022. 

A depus dosar de înscriere la concurs un candidat. 

Etapa I a concursului a constat în selecţia dosarului candidatului, care a avut loc în 

perioada 08.02.2022-21.02.2022, în urma căreia căreia comisia de concurs a încheiat 

procesul verbal din data de 02.03.2022, fiind: 

 - admis un candidat (3533/16.02.2022).  

Etapa a-II-a a examenului -  proba scrisă pentru postul de administrator financiar II 

(S), s-a desfăşurat în data de 01.03.2022, ora 10:00, la locul stabilit prin anunţ, în prezenţa 

comisiei de examen, care a încheiat procesul verbal din data de 01.03.2022, fiind: 

-respins un candidat (3533/16.02.2022). 
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 Având în vedere faptul că nici un candidat nu a promovat proba scrisă, comisia 

de concurs declară concursul încheiat, postul rămânând vacant. 

 

 

NOTĂ: Originalul documentului semnat se regăsește la sediul UPB, Direcția Informatizare 

și Resurse Umane, Serviciul Evidența Resurselor Umane, Biroul Evidență Resurse Umane, 

clădire Rectorat, cam. 114 și poate fi consultat în condițiile prevăzute de art. 36 din HG nr. 

286/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
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