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  CALENDARUL 

desfășurării concursului pentru ocuparea postului de director general- administrativ 

 

Perioada  Activitatea 

17.02.2022 - Avizarea de către Consiliul de Administrație a referatului și a 

regulamentului privind organizarea concursului pentru ocuparea 

funcției de director general-administrativ. 

- Constituirea, la propunerea Consiliului de Administrație, a comisiei 

de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

desfășurarea concursului de director general-administrativ. 

24.02.2022 Aprobarea de către Senatul ULBS a referatului și a regulamentului 

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director 

general-administrativ. 

Aprobarea de către Senatul ULBS a comisiei de concurs și a 

comisiei de soluționare a contestațiilor pentru desfășurarea 

concursului de director general-administrativ. 

07.03.2022 Publicarea anunțului pentru desfășurarea concursului pe site ULBS, 

în Monitorul Oficial partea III și într-un cotidian de largă circulație. 

07.03.2022 – 18.03.2022, 

ora 14:30 

Depunerea la registratura ULBS a candidaturilor pentru ocuparea 

postului de director general-administrativ. 

23.03.2022 Analizarea de către membrii Consiliului de Administrație a dosarelor 

depuse de către candidați din perspectiva îndeplinirii condițiilor de 

participare la concurs și avizarea dosarelor care sunt eligibile. 

25.03.2022 Publicarea rezultatelor selecției dosarelor depuse de către candidații 

pentru funcția de director general-administrativ. 

28.03.2022 Depunerea contestațiilor candidaților respinși la selecția de dosare. 

29.03.2022 Analizarea de către comisia de soluționare a contestațiilor a 

contestațiilor depuse. 

30.03.2022 Publicarea  rezultatelor ca urmare a soluționării contestațiilor.  

12.04.2022 Desfășurarea probei scrise a concursului pentru ocuparea postului de 

director general-administrativ și publicarea rezultatelor obținute de 

către candidați la această probă. 

13.04.2022 Depunerea contestațiilor de către candidații nemulțumiți de 

rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea 

postului de director general-administrativ. 

14.04.2022 Analizarea de către comisia de soluționare a contestațiilor a 

contestațiilor depuse și publicarea rezultatelor ca urmare a 

soluționării acestora. 

15.04.2022 Desfășurarea interviului.  

Publicarea rezultatelor concursului pentru ocuparea postului de 

director general-administrativ. 

18.04.2022 Depunerea contestațiilor de către candidații nemulțumiți de 

rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului de director 

general-administrativ. 

19.04.2022 Analizarea de către comisia de soluționare a contestațiilor a 

contestațiilor depuse și publicarea rezultatelor finale ale concursului 
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ca urmare a soluționării acestora. 

20.04.2022 Avizarea de către Consiliul de Administrație a rezultatelor 

concursului pentru ocuparea postului de director general-

administrativ. 

28.04.2022 Validarea de către Senatul universitar a rezultatelor concursului 

pentru ocuparea postului de director general-administrativ. 

02.05.2022 Numirea prin decizia Rectorului ULBS a candidatului validat de 

către Senatul universitar în funcția de director general-administrativ, 

pe o perioadă de patru ani.  
              

 

 

 

 

 

 

 

  Rector,  

                                                                      Prof.univ.dr.habil.Sorin RADU    


