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 INFORMARE  

 

 

Având în vedere prevederile art. 37 si art. 39 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 Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, 
aducem la cunoștință candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului 
vacant de execuție de administrator financiar grad I(S) din cadrul Biroului Contabilitate 
Euronews, Direcţia Financiar-Contabilă, că desfășurarea concursului se suspendă și se va relua 
de la etapa de selectie a dosarelor. 

Dintr-o eroare materială, la anunțul înregistrat cu nr. 9436 din data de 27.04.2022 și 
publicat pe site-ul www.upb.ro și la avizierul instituției noastre,  la pct.,”B. Condițiile specifice 
de participare la concurs” nu se regăsește domeniul studiilor: economice, așa cum se regăsește 
în anunțul nr. 9347 din data de 21.04.2022, publicat in Monitorul Oficial și pe site-ul 
www.gov.ro. 

Conform prevederilor legale, candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului 
vacant de execuție de administrator financiar grad I(S) din cadrul Biroului Contabilitate 
Euronews, Direcţia Financiar-Contabilă, a cărui procedură a fost suspendată, trebuie să-și 
exprime în scris intenţia de a continua participarea la concurs, conform noului calendar care va 
fi comunicat ulterior.  

Acordul de participare va fi depus fizic la secretarul comisiei de concurs, clădirea 
Rectorat, parter, cam. 030, sau transmis pe e-mail la adresa resurse.umane@upb.ro. 

 

 
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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