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 Proces – verbal privind soluționarea contestației 
 

 
 Astăzi, 16.03.2023, comisia de soluționare a contestațiilor stabilită prin decizia 
rectorului nr. 2233 din data de 08.02.2023, în urma verificării contestației depusă și 
înregistrată cu numărul 2233/EN/8/15.03.2023, în urma selecției dosarelor de concurs în 
vederea ocupării unui post vacant de execuție de producător senior, cod COR 265442, 
corespunzător funcției de producător TV (S), conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de 
muncă, din cadrul Direcţiei Euronews România, a stabilit următoarele: 
 

Conform prevederilor Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la art. 35 se precizează:  

 
 alin. (1)  pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar 

care va conţine următoarele documente: 
 
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate 
în termen de valabilitate; 
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 
nume, după caz; 
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru 
ocuparea postului; 
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului; 
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni 
prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu 
privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 
asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, 
pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau 
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protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune 
contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de 
persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei 
persoane; 
i) curriculum vitae, model comun european. 

Față de cele prezentate mai sus, comisia de soluționare a contestațiilor a constatat 
faptul că în conformitate cu condițiile specifice de participare la concurs și cu cele specificate 
în fișa postului, candidatul trebuie să aibă o experiență solidă în regia de emisie, într-o poziție 
similară. Candidatul, prin actele depuse la dosarul de concurs, nu dovedește acest lucru. 
Comisia nu contestă experiența managerială a candidatului, ci experiența solidă în regia de 
emisie pe o poziție similară. 

În concluzie, comisia de soluționare a contestațiilor constată că nu sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de Hotărârea nr. 1.336/28 octombrie 2022 pentru admiterea contestației și 
respinge această contestație.   

Conform articolului 56 alin. (2) din Hotărârea nr. 1.336/28 octombrie 2022, 
comunicarea rezultatului la contestația depusă și înregistrată cu nr. 2233/EN/8/15.03.2023, se 
face prin afișare la sediul UPB și pe pagina de internet a acesteia. 
 
 
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, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1.336 din 28 

octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 
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