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Perioada Activitatea
t7.02.2022 - Avizarca de cltre Consiliul de Administra{ie a referatului qi a

regulamentului privind organizarca concursului pentru ocuparea
funcfiei de director general-administrativ.
- Constituirea, la propunerea Consiliului de Administrafie, a comisiei
de concurs qi a comisiei de solu{ionare a contesta}iilor pentru
desfbsurarea concursului de director general-administrativ.

24.02.2022 Aprobarea de cltre Senatul ULBS a referatului qi a regulamentului
privind orgarizarea concursului pentru ocuparea funcliei de director
general- admini strativ.
Aprobarea de cdtre Senatul ULBS a comisiei de concurs qi a
comisiei de solufionare a contestafiilor pentru desftqurarea
concursului de director seneral-administrativ.

07.03.2022 Publicarea anunfului pentru desfrEurarea concursului pe site ULBS,
in Monitorul Oficial partea III si intr-un cotidian de larel circulatie.

07.03.2022 18.03.2022,
ora 74:30

Depunerea la registratura ULBS a candidaturilor pentru ocuparea
postului de director general-administrativ.

23.03.2022 Analizareade cdtre membrii Consiliului de Administra[ie a dosarelor
depuse de cdtre candidali din perspectiva indeplinirii condiliilor de
participare la concurs qi avizarea dosarelor care sunt eligibile.

25.03.2022 Publicarea rezultatelor selecfiei dosarelor depuse de cStre candidafii
pentru functia de director seneral-administrativ.

28.03.2022 Depunerea contestatiilor candidatilor respinsi la selectia de dosare.
29.03.2022 Analizarea de cltre comisia de solulionare a contestafiilor a

contestatiilor depuse.
30.03.2022 Publicarea rezultatelor ca ufinare a solutiondrii contestatiilor.
12.04.2022 Desftqurarea probei scrise a concursului pentru ocuparea postului de

director general-administrativ qi publicar ea reniltatelor oblinute de
cltre candidalila aceastd prob6.

13.04.2022 Depunerea contestafiilor de cdtre candida]ii
rezultatele obfinute la proba scrisd a concursului
postului de director seneral-administrativ.

nemulfumili de
pentru ocuparea

t4.04.2022 Analizarea de cltre
contestafiilor depuse
solutionlrii acestora.

comisia de solufionare a contestaliilor
qi publicarea rezultatelor ca urrnare

a

a

ls.04.2022 Desftqurarea interviului.
Publicarea rezultatelor concursului pentru ocuparea postului de
director general -administrativ.

t8.04.2022 Depunerea contestaliilor de
rezultatele obfinute la concursul
general - admini strativ.

c[tre candida]ii nemullumili de
pentru ocuparea postului de director

19.04,2022 Analizarca de cdtre
contestatiilor depuse si

comisia de solulionare a contestafiilor a
publicarea rezultatelor finale ale concursului
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ca urnare a solutiondrii acestora.
20.04.2022 Avizarea de cltre

concursului pentru
administrativ.

Consiliul de Administrafie a rezultatelor
ocuparea postului de director general-

02.0s.2022 Validarea de cdtre Senatul universitar a renltatelor concursului
pentru ocuparea postului de director general-administrativ.

$.45.2022 Numirea prin decizia Rectorului ULBS a candidatului validat de
cdtre Senatul universitar in funclia de director general-administrativ,
pe o perioadd de patru ani.
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