
 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

 Consiliului de Administrație al Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Nr. 64 din data de 07 iulie 2020 

 

cu privire la modificarea Calendarului pentru concursul de ocupare a posturilor didactice 

vacante, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 306 din data de 15 aprilie 2020 

 

 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației și Cercetării, Anexa 6, punctul 39, prin care se instituționalizează Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava; 

În scopul punerii în aplicare a art. 6 din Legea nr. 103/2020 pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a 

sistemului de învățământ – Concursuri și aprobarea în cadrul Ședinței Consiliului de 

Administrație din data de 07.07.2020 a modificării Calendarului pentru concursul de ocupare a 

posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 306 din data de 15 

aprilie 2020; 

Având în vedere Decizia nr. D 77/15.05.2020 privind suspendarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava;  

În conformitate cu prevederile HG 457/2011 privind Metodologia-cadru de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările 

ulterioare și ale R14-Regulamentului pentru ocuparea posturilor didactice; 

Având în vedere publicarea posturilor didactice vacante, semestrul II, an universitar 2019 - 2020, 

în Monitorul Oficial al României nr. 306 din data de 15 aprilie 2020, Partea III; 

În baza art.53 din Carta Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, Consiliul de Administraţie 

al USV hotărăște: 

 

 

Art.1. Aprobarea modificării calendarului pentru concursul de ocupare a posturilor didactice 

vacante, semestrul II, anul universitar 2019– 2020, după cum urmează: 

 

Publicarea anunţului 15.04.2020 

Aprobare modificare calendar în CA 07.07.2020 

Înscrierea candidaţilor 
20.07.-01.09.2020  

Aprobare comisii concurs în senat 27.07.2020 

Emitere decizie comisie de către rector 28.07.2020 

Publicare comisie concurs pe pagina web, trimitere componenţă 

comisie către minister, pagina web si Monitorul Oficial (conf. şi 

prof.) (două zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului ) 
30.07.2020 

Numire comisie de verificare în ședința CA 03.09.2020 

Publicare date candidaţi pe paginile web concurs şi USV (cel mai 

târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru 

înscrierea la concurs)  
02.09-08.09.2020 



 

 

Transmiterea rezoluției Comisiei de verificare către SPADAC 09.09.2020 

Emitere aviz îndeplinirea de către candidat a condiţiilor legale de 

prezentare la concurs (nu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea 

desfăşurării primei probe) 
10.09.2020 

Transmitere dosare candidaţi către membrii Comisiei de concurs 

(5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a 

concursului) 
10.09.2020 

Anunţarea pe pagina web a concursului ziua, ora şi locul 

desfăşurării probei / probelor (cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea 

desfăşurării probei) 
10.09.2020 

Susţinerea prelegerilor şi susţinerea examenelor  

(cel puţin 2 luni de la publicare anunţ)  

(15 zile după încheierea înscrierilor) 

(cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere) 

17.09.-21.09.2020 

Comunicarea rezultatelor  17.09-21.09.2020 

Depunerea contestaţiilor (3 zile lucrătoare de la comunicarea 

rezultatului) 18.09-24.09.2020 

Soluţionarea contestaţiilor (maximum 3 zile) 25.09.2020,  

Interval orar 8 - 15.00 

Comunicarea rezultatelor definitive după contestaţii  25.09.2020,  

interval orar  

15.00 - 22.00 

Avizarea în Consiliul Facultăţii 28.09-29.09.2020 

Aprobarea în Senatul USV 1.10.2020 

Publicare a rezultatelor concursului pe pagina web 2.10.2020 

Emiterea deciziei de încadrare 2.10.2020 

Trimitere către minister şi CNATDCU, a deciziei de numire pe 

post (două zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire) 5.10.2020 

 

 

Art.2. Rectorul, Prorectorii, Facultăţile, Serviciul Resurse Umane şi Secretariatul General vor 

duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație, 

Rector,           

Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA        

   

Vizat, 

            Consilier Juridic Oana BOICU POSAȘTIUC 

 

 

 
V.P./A.N./1ex.    


