
 
 
 

 

Nr. înregistrare: 11785/35/19.05.2022 

 

 

HOTĂRÂRE 

a Senatului Universității Politehnica Timișoara 

Nr. 115/19.05.2022 

 

Art. 1. Se aprobă calendarul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru desemnarea decanului Facultății de 
Arhitectură și Urbanism, pentru perioada rămasă din legislatura 2020 – 2024, în forma din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al UPT, Direcției Resurse Umane, Serviciului Juridic și 
Contencios, Facultății de Arhitectură și Urbanism, organizațiilor studențești legal constituite în cadrul UPT, prin postare pe 
site-ul www.upt.ro  

 

PREȘEDINTE,  SECRETAR GENERAL, 
Prof. univ. dr. ing. Radu VASIU  Prof. univ. dr. ing. Carmen GRECEA 

 
 
 

CONSILIER JURIDIC 
Jr. Alina ATANASESCU 

 
 
 
 

 

  



Anexa A  
 

CALENDAR CONCURSURI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DECAN  
LA FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA 

TIMIȘOARA, legislatura 2020 – 2024 
 

DATA/PERIOADA ACTIVITĂȚI  
23.05.2022  Anunţul public al concursului pe site-ul UPT 
23.05.2022 – 30.05.2022 Etapa de înscriere la concurs 
până la 25.05.2022 Emiterea de către Rector a deciziei de numire a Comisiei de Concurs 
31.05.2022 Postarea dosarelor de concurs ale candidaţilor pe site-ul UPT  

31.05.2022 Etapa de calificare a candidaților în vederea avizării în Consiliul Facultății 

31.05.2022, ora 17.00 Anunţarea rezultatelor etapei de calificare prin postare pe site-ul UPT 
02.06.2022 între orele 
07.30 – 12.00 

Depunerea eventualelor contestații referitoare la etapa de calificare a 
candidaților 

02.06.2022 între orele 
12.00 – 18.00 

Rezolvarea eventualelor contestații referitoare la etapa de calificare a 
candidaților și comunicare răspunsuri 

03.06.2022 Anunțul de convocare a Consiliului Facultății pentru ședința de avizare din 
data de 07.06.2022 

07.06.2022 Avizarea și evaluarea în plenul Consiliului Facultăților a candidaților calificați 

07.06.2022 Anunțarea rezultatelor avizării de către Consiliul Facultății, prin postare pe 
site-ul UPT 

14.06.2022  Evaluarea și ierarhizarea candidaților de către Comisia de Consurs 
15.06.2022 Afișare rezultate evaluare și ierarhizare 
16.06.2022, orele 07.30 – 
12.00 

Depunerea eventualelor contestații referitoare la etapa de ierarhizare a 
candidaților 

16.06.2022, orele 12.00 - 
17.00  

Rezolvarea eventualelor contestații referitoare la etapa de ierarhizare a 
candidaților 

16.06.2022, orele 17:00 – 
20:00 Afișare rezultate finale concurs. 

17.06.2022, ora 10:00 Transmiterea rezultatelor concursului spre Senat de către Rectorul UPT 

până în 23.06.2022 Analiza documentațiilor de concurs și întocmirea raportului de validare de 
către Secretariatul general/Comisiile de specialitate ale Senatului UPT 

24.06.2022 Transmiterea raportului de validare a concursurilor, elaborat de 
Secretariatul General al Senatului către membrii Senatului UPT; 

29.06.2022 Validarea rezultatelor concursului de către Senatul UPT 

30.06.2022, ora 18:00 Publicarea rezultatelor validate ale concursurilor privind alegerea Decanilor, 
prin postare pe site-ul UPT 

01.07.2022 Emiterea deciziilor de numire a decanilor de către Rectorul UPT, cu 
începerea mandatelor din data de 01.07.2022 

 




