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HOTĂRÂREA NR. 54 

din 28 aprilie 2020 
 

 

În baza:   - prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 
  - Cartei Universităţii din Petroşani; 
  - Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului. 

  - Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice vacante. 
   

 
SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Articol unic. Aprobă Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, în 
anul universitar 2019-2020, semestrul II: 
 

15.04.2020 Anunţul privind scoaterea la concurs a posturilor vacante, publicat în Monitorul 
Oficial al României Partea a III-a, nr. 306/15.04.2020 

15.04.2020- 21.08.2020 Înscrierea la concurs a candidaţilor  

27.04.-28.05.2020 
 

Stabilirea componenţei  comisiei de concurs și de contestații de către directorii de 
departamente, avizul Consiliului Facultăţii, aprobarea Senatului Universităţii şi 
emiterea deciziei Rectorului. 

29.05.2020 
 

Transmiterea Deciziei Rectorului de numire a comisiei de concurs și de contestații 
către Ministerul Educaţiei și Cercetării, publicarea acesteia pe pagina web a 
concursului, iar în cazul posturilor de conferenţiar și profesor universitar 
transmiterea componenţa comisiilor spre publicare în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. 

31.08-01.09.2020 - Funcţionarea Comisiei de evaluare internă din cadrul Universităţii şi emiterea 
avizului de conformitate cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidaţi 
(în  temeiul Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice vacante aprobată 
de către Senatul Universității din Petroșani prin Hotărârea nr.94/13.09.2017 și 
modificată prin Hotărârile nr.121/26.10.2017 și nr.129/28.11.2018 
- Verificarea de către Consilierului Juridic a respectării condiţiilor legale de 
prezentare la concurs şi emiterea avizului juridic 

01.09.2020 
 

Datele limită pentru transmiterea dosarelor de concurs către membrii comisiilor de 
concurs 

01.09.2020 
 

Data limită pentru postarea pe pagina web a concursului, cu specificarea zilei, 
orei şi locului unde se va desfăşura proba (-ele) de concurs  

09.09.2020-11.09.2020 Desfăşurarea concursului 

11.09.2020 Comunicarea rezultatelor  
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14.09-16.09.2020 Depunerea contestaţiilor  

17.09.-18.09.2020 
 

Termenul de soluţionare a contestaţiilor și afișarea rezultatelor  
 

21.09.-23.09.2020 Analiza şi avizarea rezultatelor în şedinţele Consiliilor Facultăţilor 

24.09-30.09.2020 Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor de către Senatul Universităţii din 
Petroşani şi emiterea deciziei Rectorului privind numirea şi acordarea titlului 
universitar 

 
 
 

 

 

PREŞEDINTE SENAT,               Aviz de legalitate, 
Conf.univ.dr.ing. Nicolae PĂTRĂȘCOIU            Jr. Dan MANIȚIU 


