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 Proces – verbal privind soluționarea contestației 
 

 
 Astăzi, 23.03.2023, comisia de soluționare a contestațiilor stabilită prin decizia 
rectorului nr. 2263 din data de 16.02.2023, în urma verificării contestației depusă și 
înregistrată cu numărul 2263/EN/24/22.03.2023, în urma probei scrise în vederea ocupării a 
unui post vacant de execuție de jurnalist TV (M), cod COR 264224, 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. 42 si 45 se precizează:  

 

• ,, Articolul 42 

Pentru fiecare probă a concursului se stabileşte un punctaj de maximum 100 de puncte. ,, 

 

,, Articolul 45 alin. (2) 

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut: 
a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de execuţie; 
b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de conducere. ,, 
  

În urma recorectării lucrărilor, comisia de soluționare a contestațiilor a acodat 
următorul punctaj: 
 
2263/EN/17/10.03.2023 – Respins – Punctaj: 45 puncte - conf. nr. contestație 
2263/EN/24/22.03.2023. 
 

Ponderea fiecărui subiect a fost egală pentru cele cinci subiecte, punctajul total de 100 
de puncte fiind în conformitate cu prevederile art. 42 din 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. 
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Comisia respinge contestațiile menționate mai sus în conformitate cu prevederile art. 

56 care stipulează:  
 

                  alin. (1) Contestaţia este respinsă în următoarele situaţii: 
a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile specificate în anunţul de concurs, în situaţia 
contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor; 
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă 
sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor 
formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; 
c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice; 
d) se constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, 
respectiv la interviu este mai mic sau egal cu cel acordat de comisia de concurs. 
 

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. 2263/EN/24/22.03.2023, 
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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