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Calendarul desfăşurării concursurilor pentru posturile didactice şi de cercetare vacante scoase la
concurs
➢ Perioada de înscriere: din momentul publicării listei posturilor în concurs în Monitorul Oficial nr.
307/15.04.2020, partea a III-a, până cu 15 zile înainte de prima probă de concurs (45 de zile): 15.04.2020 –
29.05.2020.
➢ Publicarea CV-urilor şi a fişelor de verificare a îndeplinirii criteriilor minimale ale candidaţilor pe site-ul
instituţiei şi pe site-ul Ministerului Educaţiei și Cercetării (în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea
înscrierilor): 8.06. 2020.
➢ Transmiterea dosarelor de concurs membrilor comisiilor de evaluare (după încheierea înscrierilor, dar nu mai
târziu de 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe de concurs): 8.06.2020-17.06.2020.
➢ Avizul Departamentului Juridic: acesta este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa,
dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării primei probe de concurs: 17.06.2020.
➢ Numirea comisiilor de concurs (în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial):
15.04.2020 – 23.04.2020.
➢ Transmiterea deciziei de numire a comisiilor la MEC în vederea publicării pe pagina web a concursurilor: în
maximum 2 zile lucrătoare de la numirea comisiei.
➢ Începerea activităţii comisiilor de concurs (în termen de cel puţin 15 zile de la încheierea înscrierilor).
➢ Derularea concursurilor la nivelul instituţiei (în termen de cel mult 45 de zile de la data încheierii perioadei de
înscrieri pentru posturile didactice):
• Perioada de susținere a probelor de concurs: 22.06.2020 –25.06.2020;
• Comunicarea rezultatelor: în termen de 24 de ore de la susținerea probelor de concurs;
• Perioada de depunere și rezolvare a contestațiilor: (în termen de 3 zile lucrătoare de la
comunicarea rezultatului concursului);
• Validarea rezultatelor concursurilor pentru posturi de către Consiliile facultăților și Senatul
instituției: 30.06.2020.
➢ Transmiterea deciziilor de numire pe post şi a raportului de concurs: în termen de 2 zile lucrătoare de la
emiterea deciziilor de numire.

Calendarul susţinerii probelor aferente fiecărui post va fi adus la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe
site-ul www.upa.ro după publicarea listei posturilor scoase la concurs în semestrul II al anului universitar
2019/2020 în Monitorul Oficial .

