
Nr.7.351/14.07.2020 
Rezultate solutionare contestatie , , 

Rezultatul soluţionării contestaţiei înregistrate la UPT cu nr. 7234/13 .07.2020 la proba de 
interviu din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de Administrator financiar 
1 (S) - Direcţia Financiar - Contabilitate, din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara 

În conformitate cu prevederile art. 16, alin. (1) lit. b) din RO nr. 286/2011 pentru 
aprobarea 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, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de 
soluţionare a contestaţiilor transmite rezultatul soluţionării contestaţiei cu nr. 7234/13.07.2020: 

Cu privire la criticile candidatei în ceea ce priveşte "punctajul obţinut la proba 
de interviu" şi "modul de desfăşurare al probei de interviu", în conformitate cu 
art. 34, alin. (1) lit. b) din RO nr. 286/2011, comisia respinge contestaţia ca 
neîntemeiată. Drept urmare punctajul obţinut de candidată la interviu şi 
anume 90 de puncte, rămâne neschimbat. 
Cu privire la criticile candidatei referitoare la condiţiile de desfasurare a probei 
de concurs şi a modului de desfăşurare a procedurii de concurs, raportat la 
prevederile art. 16, alin. (1), lit. a) din HO nr. 286/2011, comisia le respinge ca 
inadmisibile. 

Conform art. 35 din RO nr. 286/2011 pentru aprobarea 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 iinediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a 
contestaţi ei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor : 

- Macarie Isabella Nicoleta __ _ _ -,~ ____ - - -J j ' 

- Jurchescu Silvia-Ana 
-~~j~--~i ~v\~i------

~ 

- Vanţ Mirela Corina __ 
n ., 

Secretar Filip Liliana ------1/r''---- - - -

Afişat azi, data de 14.07.2020 ora l3,20, la sediul Universităţii Politehnica Timişoara, din 
Timişoara, Piaţa Victoriei nr. 2, Rectorat, avizier concursuri, etaj III şi pe pagina web a 

universităţii, la adresa www.upt.ro 


