
 

          Bulevardul Republicii, Nr.1, Târgu-Jiu, 210152, Gorj, Romania 
         Tel: +40 253 214307,  Fax: +40 253 215794 

         E-mail: rectoratucb@gmail.com                
                                                                                                                                                                               univ@utgjiu.ro 
 

 

 

 

CALENDARUL PENTRU DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A 

FUNCȚIEI DE DECAN LA NIVELUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, 

DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

- 05.09.2018 - 07.09.2018 – depunerea candidaturilor; 

- 10.09.2018 - 20.09.2018 – susținerea conferinței și obținerea avizului Consiliului facultății; 

- Depunerea contestațiilor în termen de 24 de ore de la avizare; 

- Rezolvarea contestațiilor în termen de 48 de ore de la depunerea acestora; 

- 09.10.2018 – desfășurarea concursului și afișarea rezultatelor; 

- Depunerea contestațiilor în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor; 

- Soluționarea contestațiilor în termen de 48 de ore de la depunerea acestora; 

- 15.10.2018 – afișarea rezultatelor finale; 

- 18.10.2018 – validarea rezultatelor de către Senatul universitar. 
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CALENDARUL PENTRU DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A 

FUNCȚIEI DE DECAN LA NIVELUL FACULTĂȚII DE INGINERIE 

 

- 28.09.2018 - 29.09.2018 – depunerea candidaturilor; 

- 01.10.2018 - 11.10.2018 – susținerea conferinței și obținerea avizului Consiliului facultății; 

- Depunerea contestațiilor în termen de 24 de ore de la avizare; 

- Rezolvarea contestațiilor în termen de 48 de ore de la depunerea acestora; 

- 01.11.2018 – desfășurarea concursului și afișarea rezultatelor; 

- Depunerea contestațiilor în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor; 

- Soluționarea contestațiilor în termen de 48 de ore de la depunerea acestora; 

- 07.11.2018 – afișarea rezultatelor finale; 

- 15.11.2018 – validarea rezultatelor de către Senatul universitar. 
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CALENDARUL PENTRU DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A 

FUNCȚIEI DE DECAN LA NIVELUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE MEDICALE ȘI 

COMPORTAMENTALE 

 

 

 

- 28.09.2018 - 29.09.2018 – depunerea candidaturilor; 

- 01.10.2018 - 11.10.2018 – susținerea conferinței și obținerea avizului Consiliului facultății; 

- Depunerea contestațiilor în termen de 24 de ore de la avizare; 

- Rezolvarea contestațiilor în termen de 48 de ore de la data depunerii acestora; 

- 01.11.2018 – desfășurarea concursului și afișarea rezultatelor; 

- Depunerea contestațiilor în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor; 

- Soluționarea contestațiilor în termen de 48 de ore de la depunerea acestora; 

- 07.11.2018 – afișarea rezultatelor finale; 

- 15.11.2018 – validarea rezultatelor de către Senatul universitar. 
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