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CALENDARUL CONCURSURILOR PUBLICE ORGANIZATE DE UPT 
PENTRU DESEMNAREA DECANILOR 

pentru legislatura 2012 - 2016 
 
 
 
24.04.2012 - 07.05.2012:     Înscrierea la concurs 
03.05.2012:                                Emiterea de către Rector a deciziilor de numire a Comisiilor de Concurs, 
                                                    în componenţa stabilită de: Consiliile Facultăţilor (3 membri), Biroul 
                                                   Consiliului de Administraţie (1 membru) şi Biroul Senatului (1 membru) 
08.05.2012:                                Convocarea Consiliul Facultăţii, pt. şedinţa de avizare din 11.05.2012 
08.05.2012:                                Postarea dosarelor de concurs ale candidaţilor pe site-ul UPT 
08.05.2012 - 09.05.2012:     Calificarea pentru avizare în Consiliul Facultăţii 
10.05.2012, ora 10.00:     Anunţarea rezultatelor calificării prin postare pe site-ul UPT 
10.05.2012                                 Depunerea şi rezolvarea eventualelor contestaţii 
11.05.2012, ora 10.00:               Anunţarea rezultatelor contestaţiilor prin postare pe site-ul UPT 
11.05.2012, ora 10.00:               Anunţarea rezultatelor finale ale calificării prin postare pe site-ul UPT 
11.05.2012, ora 12 / 13:             Avizarea în Consiliul Facultăţii a candidaţilor calificaţi şi notarea 
                                                              candidaţilor avizaţi de către membrii Consiliului neaflaţi în postura  
                                                              de candidaţi 
11.05.2012, ora 20.00:               Anunţarea rezultatelor avizării prin postare pe site-ul UPT 
14.05.2012 - 15.05.2012 (de la ora 9): Intervievarea de către Comisia de Concurs a candidaţilor avizaţi favorabil  
16.05.2012 - 18.05.2012:           Evaluarea după setul de 10 indicatori şi ierarhizarea de către Comisia  
       de Concurs a candidaţilor avizaţi favorabil 
19.05.2012, ora 10.00:               Anunţarea rezultatelor ierarhizării prin postare pe site-ul UPT 
21.05.2012:                  Depunerea şi rezolvarea eventualelor contestaţii 
22.05.2012, ora 09.00:               Anunţarea rezultatelor contestaţiilor prin postare pe site-ul UPT 
22.05.2012, ora 09.00:               Transmiterea rezultatelor finale ale ierarhizării către Rector  
22.05.2012, ora 10.00:               Anunţarea rezultatelor finale ale ierarhizării prin postare pe site-ul UPT 
22.05.2012, ora 10.00:               Transmiterea rezultatelor finale ale ierarhizării de către Rector Senatului, 
                                                   spre validare 
22.05.2012 - 25.05.2012            Analiza documentaţiei de concurs şi întocmirea raportului de validare de 
                                                   către Comisia de Resurse Umane a Senatului  
28.05.2012:                                Transmiterea raportului de validare membrilor Senatului de către 
                                                   Preşedintele Comisiei de Resurse Umane a Senatului 
31.05.2012:                                Validarea concursurilor de către Senatul UPT 
31.05.2012, ora 18.00                Transmiterea de către Preşedintele Senatului către Rector a rezultatelor 
       validate ale concursurilor  
31.05.2012, ora 18.00                Publicarea rezultatelor validate ale concursurilor pe site-ul UPT 
01.06.2012      Emiterea de către Rector a deciziilor de numire în funcţia de decan 
       a câştigătorilor concursurilor, începând cu 01.06.2012  
 
 


