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Proces – verbal 

  Azi, 28.07.2022, comisia de concurs stabilită prin decizia rectorului nr. 3334/27.06.2022, în urma 

probei interviu organizată pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi vacante de execuție de jurnalist TV București 

debutant din cadrul Direcţiei Euronews România, a stabilit: 

Rezultatul probei interviu 

 

Conform prevederilor Regulamentului-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 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare sunt 

declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul 

concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție. 

Contestația cu privire la rezultatul probei interviu poate fi depusă în data de 29.07.2022, până la ora 1600, la 

adresa de e-mail euronews.romania@upb.ro. Alte informații pot fi obținute la telefon 021.402.9217. 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Nr înregistrare dosar de concurs Punctajul 
obținut 

Rezultat 
(admis/respins) 

1 16420/06.07.2022 72,30 PUNCTE ADMIS 

2 16958/12.07.2022 69 PUNCTE ADMIS 

3 17016/12.07.2022 65,30 PUNCTE ADMIS 

4 16537/07.07.2022 59 PUNCTE ADMIS 

5 17181/13.07.2022 50,60 PUNCTE ADMIS 

6 16844/11.07.2022 35 PUNCTE RESPINS 

7 16422/06.07.2022 ABSENT RESPINS 

8 16846/11.07.2022 ABSENT RESPINS 
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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. 

 

 


