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Nr. 2263/EN/27/30.03.2023 

 

Raportul final al concursului 

 

Funcțiile contractuale pentru care se organizează concursul: 
4 (patru) posturi vacante de execuție de jurnalist  TV (S), cod COR 264225 și un 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 

Informații privind selecția dosarelor – 13.03.2023 – 14.03.2023 

Data selecției dosarelor – 15.03.2023 

 

Nr. înregistrare dosar de 

concurs 

Rezultatul selecției 

dosarelor  pentru cele 4 

(patru) posturi vacante de 

execuție de jurnalist  TV 

(S), cod COR 264225 

Motivul respingerii 

dosarului 

1. 2263/EN/2/28.02.2023 ADMIS Nu este cazul 

2. 2263/EN/4/06.03.2023 ADMIS Nu este cazul 

3. 2263/EN/5/06.03.2023 ADMIS Nu este cazul 

4. 2263/EN/6/07.03.2023 ADMIS Nu este cazul 

5. 2263/EN/7/08.03.2023 ADMIS Nu este cazul 

6. 2263/EN/8/08.03.2023 ADMIS Nu este cazul 

7. 2263/EN/12/10.03.2023 ADMIS Nu este cazul 

8. 2263/EN/13/10.03.2023 ADMIS Nu este cazul 

9. 2263/EN/15/10.03.2023 ADMIS Nu este cazul 

10. 2263/EN/16/10.03.2023 ADMIS Nu este cazul 

 

 

 

 

11. 

 

2263/EN/9/08.03.2023 

 

RESPINS 

Neîndeplinirea condițiilor specifice de 

participare la concurs: 

 experiență în mediu digital 

 sau TV: minimum 2 ani; 

 

12. 
 

2263/EN/10/08.03.2023 

 

RESPINS 

Neîndeplinirea condițiilor specifice de 

participare la concurs: 

 experiență în mediu digital 

sau TV: minimum 2 ani; 

 

13. 
 

2263/EN/11/10.03.2023 

 

RESPINS 

Neîndeplinirea condițiilor specifice de 

participare la concurs: 

 experiență în mediu digital 

sau TV: minimum 2 ani; 

 

14. 
 

2263/EN/14/10.03.2023 

 

RESPINS 

Neîndeplinirea condițiilor specifice de 

participare la concurs: 
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 experiență în mediu digital 

sau TV: minimum 2 ani; 

 

15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2263/EN/18/10.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPINS 

Lipsă acte necesare înscrierii: 

 adeverință medicală, în original, care să 

ateste starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unitățile 

sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului, cu 

mențiunea apt pentru concurs, precum și 

faptul că la data eliberării prezentei nu se 

află în evidențe cu boli cronice. Dacă 

informațiile prezentate în adeverință se 

dovedesc a fi neconforme documentul va 

fi considerat nul; 

adeverința care atestă starea de sănătate 

conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul 

standard stabilit prin ordin al ministrului 

sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în 

situația solicitării de adaptare rezonabilă, 

adeverința care atestă starea de sănătate 

trebuie însoțită de copia certificatului de 

încadrare într-un grad de handicap, emis în 

condițiile legii (copia certificatului se 

prezintă însoțită de documentul original, 

pentru certificarea cu mențiunea „conform 

cu originalul”) 

 

16. 
 

2263/EN/19/10.03.2023 

 

RESPINS 

Neîndeplinirea condițiilor specifice de 

participare la concurs: 

 experiență în mediu digital 

sau TV: minimum 2 ani; 

 Nr. înregistrare dosar de 

concurs 

Rezultatul selecției 

dosarelor  pentru  pentru 

postul vacant de execuție 

de jurnalist TV (M), cod 

COR 264224 

 

Motivul respingerii dosarului 

1. 2263/EN/3/03.03.2023 ADMIS  

2. 2263/EN/17/10.03.2023 ADMIS  

Informații privind soluționarea contestației depuse la selecția dosarelor pentru cele 4 (patru) posturi 

vacante de execuție de jurnalist  TV (S), cod COR 264225 

Data contestației: 17.03.2023 

 Nr. înregistrare dosar de 

concurs Rezultatul contestației Motivul admiterii/respingerii contestației 
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1. 

2263/EN/18/10.03.2023 Admis s-a constatat faptul că la dosarul înregistrat 

cu numărul 2263/EN/18/10.03.2023 a fost 

depusă o copie a adeverinței medicale. 

Informații privind proba scrisă – 20.03.2023,  ora 12.00, sala 4.2, etaj 4, Biblioteca Centrală UPB 

 

Nr. înregistrare dosar de 

concurs 

Punctajul final al probei 

scrise  pentru cele 4 

(patru) posturi vacante 

de execuție de jurnalist  

TV (S), cod COR 

264225 

Rezultatul 

1 2263/EN/8/08.03.2023 69 puncte ADMIS 

2 2263/EN/15/10.03.2023 84,60 puncte ADMIS 

3 2263/EN/18/10.03.2023 74,30 puncte ADMIS 

4 2263/EN/5/06.03.2023 68 puncte ADMIS 

5 2263/EN/7/08.03.2023 63,60 puncte ADMIS 

6 2263/EN/4/06.03.2023 63,30 puncte ADMIS 

7 2263/EN/12/10.03.2023 54,30 puncte ADMIS 

8 2263/EN/2/28.02.2023 53,30 puncte ADMIS 

9  2263/EN/13/10.03.2023 40,30 puncte RESPINS 

10 2263/EN/6/07.03.2023 20,30 puncte RESPINS 

11 2263/EN/16/10.03.2023 ABSENT RESPINS 

 

Nr. înregistrare dosar de 

concurs 

Punctajul final al probei 

scrise pentru  postul 

vacant de execuție de 

jurnalist TV (M), cod 

COR 264224 

 

Rezultatul 

1. 2263/EN/3/03.03.2023 ABSENT RESPINS 

2. 2263/EN/17/10.03.2023 45 puncte RESPINS 

Informații privind soluționarea contestației la proba scrisă pentru  postul vacant de execuție de 

jurnalist TV (M), cod COR 264224 

 

Numele și prenumele 

candidatului Rezultatul contestației Motivul admiterii/respingerii contestației 

1. 2263/EN/17/10.03.2023 45 puncte 

Punctajul obținut este de 45 puncte, același 

punctaj obținut și la proba scrisă de către 

candidat 

Informații privind interviul – 24.03.2023,  ora 12.00, sala 4.2, etaj 4, Biblioteca Centrală UPB  
Nr. înregistrare dosar de 

concurs 

Punctajul final al 

interviului  pentru 

ocuparea a 4 (patru) 

posturi vacante de 

execuție de jurnalist TV 

(S), cod COR 264225 

Rezultatul 

1. 2263/EN/18/10.03.2023 89 puncte ADMIS 
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Conform HG 1336/2022, prezentarea la post se realizează după cum urmează: 

1. Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice 

de la data afișării rezultatului final. 

2. Prin excepție de la prevederile punctului anterior, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, 

candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului 

concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși  termenul de preaviz prevăzut 

pentru demisie în Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

de la data afișării rezultatului final a concursului. 

3. Articolul 47 alin. (4) - se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar 

vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru 

acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. 

 

 

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. 

 

2. 2263/EN/15/10.03.2023 85 puncte ADMIS 

3. 2263/EN/7/08.03.2023 76 puncte ADMIS 

4. 2263/EN/8/08.03.2023 75 puncte ADMIS 

5. 2263/EN/4/06.03.2023 73 puncte ADMIS 

6. 2263/EN/5/06.03.2023 55.33 puncte ADMIS 

7. 2263/EN/12/10.03.2023 55.33 puncte ADMIS 

8. 2263/EN/2/28.02.2023 52.33 puncte ADMIS 

Rezultatul final al concursului – 30.03.2023 

 

Nr. înregistrare dosar de 

concurs 

Punctajul final al 

concursului pentru 

ocuparea a 4 (patru) 

posturi vacante de 

execuție de jurnalist TV 

(S), cod COR 264225 

Rezultatul 

1. 2263/EN/15/10.03.2023 84.80 puncte ADMIS 

2. 2263/EN/18/10.03.2023 81.65 puncte ADMIS 

3. 2263/EN/8/08.03.2023 72 puncte ADMIS 

4. 2263/EN/7/08.03.2023 69.80 puncte ADMIS 

5. 2263/EN/4/06.03.2023 68.15 puncte ADMIS 

6. 2263/EN/5/06.03.2023 61.66 puncte ADMIS 

7. 2263/EN/12/10.03.2023 54.81 puncte ADMIS 

8. 2263/EN/2/28.02.2023 52 81 puncte ADMIS 


