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Anexa A 

CALENDAR CONCURSURI PE NTRU OCUPAREA FUNCŢII LOR DE DECAN 
LA FACU LTĂTI LE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMI ŞOARA 

I . I 2020 2024 egls atura -
DATN PERIOADA ACTIVITĂTI 

21.08.2020 Anunţu l public al concursului pe site-ul UPT 

21.08.2020 - 28.08.2020 Etapa de Înscriere la concurs 

Până la data de 02.09.2020 Emiterea de către Rector a deciziilor de numire a Comisiilor de Concurs 

31.08.2020 Posta rea dosarelor de concurs ale candidaţilor pe site-ul UPT 

01.09.2020 - 02.09.2020 Etapa de calificare a candidaţilor În vederea avizării În Consiliul Facu ltăţii 

02.09.2020, ora 17.00 Anunţarea rezultatelor etapei de calificare prin postare pe site-ul UPT 

03.09.2020 Între orele 08.00 - 12.00 
Depunerea eventualelor contestaţii referitoare la etapa de calificare a 
cand idaţilor 

03.09.2020 Între orele 12.00 - 18.00 
Rezolvarea eventualelor contestaţii referitoare la etapa de calificare a 
candidaţilor ş i comunicare răspu nsuri 

04.09.2020 
Anunţu l de convocare a Consiliilor Facultăţilor pentru şedinţele de avizare din 
data de 07.09.2020 

07.09.2020, de la ora 10:00 Avizarea şi evaluarea În plenul Consiliilor Facultăţilor a cand i daţilor calificaţ i 

07.09.2020, ora 18.00 
Anunţarea rezultatelor avi zării de către Consiliile Facultăţi lor, prin posta re pe 
site-ul UPT 

08.09.2020 - 11.09.2020 Evaluarea şi ierarhizarea candidaţilor de către Comisi ile de Concurs 

14.09.2020 Afişare rezultate evaluare şi ierarhizare 

15.09.2020, orele 07.30 - 12.00 
Depunerea eventualelor contestaţii referitoa re la etapa de ierarh izare a 
cand i daţilor 

15.09.2020, orele 12.00 - 17.00 
Rezolvarea eventualelor contestaţii referitoare la etapa de ierarhizare a 
candidaţilor 

15.09.2020, orele 17:00 - 20:00 Afişare rezultate finale concursuri 

16.09.2020, ora 10:00 Transmiterea rezultatelor concursurilor spre Senat de către Rectorul UPT 

16.09.2020 
Analiza documentaţiilor de concurs şi Întocmirea raportului de validare de către 
Secretariatu l general/Comisiile de specialitate ale Senatului UPT 

16.09.2020 
Transmiterea raportu lui de validare a concursurilor, elaborat de Secretariatul 
General al Senatului către membrii Senatului UPT; 

17.09.2020 Validarea rezultatelor concursurilor de către Senatul UPT 

17.09.2020, ora 18:00 
Publicarea rezultatelor validate ale concursurilor privind alegerea Decanilor, prin 
posta re pe site-u l UPT 

18.09.2020 
Emiterea deciziilor de numire a decanilor de către Rectorul UPT, cu Începere a 
mandatelor din data de 21.09.2020 

- .. . 
Metodologia de organizare ŞI desfaşurare a concursurilor publice pentru ocuparea funcţIIlor de decan In Universitatea 
Politehnica Timişoara , pentru legislatura 2020 - 2024, aprobată prin HS nr. 110/14.05.2020 se actualizează corespunzător. 




