
CALENDARUL 

DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTU OCUPAREA POSTULUI DIDACTIC VACANT  

DE LECTOR UNIVERISTAR (poziția nr. 15 Disciplinele: Introducere în Vechiul Testament I-II; Introducere în Vechiul Testament III-IV; 

Metodologia exegezei Vechiului Testament; Limbaj teologic modern (limba germană) (opțional)) PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ  

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL PARTEA A III-A, NR. 1398 DIN 26.11.2019 
 

26.11.2019 – 10.01.2020 • Depunerea Dosarelor de Concurs ale candidaţilor la Rectorat şi verificarea documentelor din dosar 

• Obținerea rezoluției cu privire la verificarea informațiilor din fișa de verificare de către COMISIE  sau CONSILIU 

ȘTIINȚIFIC numită prin decizia rectorului, la propunerea Consiliului de administrație; și obținerea avizului 

compartimentului juritic. Comunicarea avizului în maxim 48 de ore de la emitere candidatului 

• Rectoratul publică pe pagina web al Institutului şi pe site-ul web specializat, administrat de MEC informațiile 

prevăzute de art 3. alin. 5 din HG 457/2011. 

05.12.2019 - 19.12.2019 • Aprobarea Comisiei de Concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor de către Consiliul Profesoral  

• Aprobarea Comisiei de Concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor de către Senatul Institutului 

• Emiterea Deciziei Rectorului privind componenţa Comisiei de Concurs și a Comisiei de soluționare a 

contestațiilor; 

• Transmiterea către MEC a Comisiei de Concurs şi publicarea pe pagina web a concursului. 

13.01.2020 - 15.01.2020 • Dosarele candidaților se transmit Comisiei de Concurs; 

• Publicarea pe pagina web al Institutului şi pe site-ul web specializat, administrat de MEC, a CV-ului, a fişei de 

verificare a candidaţilor şi lista publicaţiilor; 

• Se anunţă pe pagina web a concursului: ziua, ora şi locul desfăşurării prelegerii publice 

13.01.2020. – 17.01.2020 • Comisia de Concurs evaluează dosarele depuse de candidați 

27.01.2020  - 28.01.2020 • Susținerea concursului, inclusiv a prelegerii publice și afișarea rezultatelor (28 ianuarie 2020, ora 12.00) 

30.01.2020–05.02.2020 • Depunerea contestaţiilor 

06.02.2020 • Afişarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor 

11.02.2020 • Consiliul Profesoral analizează respectarea procedurilor de concurs și avizează raportul Comisiei 

11.02.2020 • Validarea concursului de către Senatul Institutului 

11.02.2020 • Emiterea deciziei de numire pe post  

12.02.2020–14.02.2020 • Transmiterea către MEC și CNATDCU a deciziilor de numire şi de acordare a titlului universitar împreună cu 

raportul de concurs 

 


