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Calendarul desfăşurării examenului de promovare în cariera didactică 
Sem. II, anul universitar 2019-2020 

 

Data Acţiunea 

28.02.2020 
Transmiterea la MEC a listei posturilor vacante propuse a fi ocupate prin examen de 

promovare în cariera didactică 

15.04.2020  Avizarea posturilor de către MEC  

21.04 - 

30.04.2020 

Publicarea posturilor la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al USAMV 

din Iaşi şi pe site-ul web specializat, administrat de MEC 

04.05.2020 - 

14.05.2020 

Înscrierea candidaţilor la sediul USAMV, Registratură, Aleea M. Sadoveanu nr. 3,  

Iaşi – 700490 

04.05 - 

29.05.2020 
Aprobarea şi emiterea deciziei de numire a Comisiilor pentru desfăşurarea examenelor 

2 zile de la 

emiterea decizei 

Publicarea comisiilor aprobate de Senat pe pagina principală a site-ului web al 

USAMV Iași. 

06.07.2020  Analiza informaţiilor din Fişa de verificare, de către Comisia internă de analiză 

06.07. 2020 Analiza legalităţii înscrierii la examen, de către Compartimentul juridic 

06.07.2020 
Comunicarea rezultatului compartimentului juridic şi invitarea candidaţilor la 

susţinerea probelor 

06.07.2020 

Publicarea pe pagina web a examenului şi pe site-ul universităţii, a curriculum-ului 

vitae şi a fişei de verificare a îndeplinirii standardelor minimale prevăzute de 

Regulamentul USAMV Iaşi pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi 

07.07.2020 Transmiterea dosarelor, cu avizul juridic, Comisiilor de examen 

07.07.2020 
Publicarea pe site-ul universităţii a anunţurilor cu locul, data şi ora de prezentare la 

probele de examen 

09.07-11.07.2020 Susţinerea probelor de examen 

13.07. 2020 
Depunerea raportului Comisiei de examen şi a dosarelor candidaţilor la Biroul 

Consiliului facultăţii 

14.07. 2020 
Analiza rezultatelor în Consiliile facultăților, din punct de vedere procedural și 

comunicarea rezultatelor. 

14.07-17.07.2020 Depunerea eventualelor contestaţii, exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale 

20.07. 2020 Rezolvarea eventualelor contestaţii şi comunicarea rezultatelor 

21.07.2020 
Depunerea rapoartelor Comisiilor de examen şi a dosarelor candidaţilor la 

Prorectoratul cu activitatea didactică 

22.07. 2020 Analiza rapoartelor examenelor în şedinţa Consiliului de Aministraţie 

23.07.2020 Transmiterea dosarelor cu rezultatele examenelor Comisiei de specialitate din Senat 

24 -29.07. 2020 
Prezentarea şi validarea rezultatelor examenelor de promovare în cariera didactică în 

Senatul USAMV Iaşi 

30.07. 2020 
Publicarea rezultatelor examenului de promovare în cariera didactică pe pagina web a 

universităţii 

31.07. 2020 
Emiterea deciziei Rectorului de numire pe post şi de acordare a titlului universitar 

candidaţilor declaraţi reuşiţi în urma examenului 

31.07. 2020 Transmiterea deciziilor şi a rapoartelor examenelor la MEC şi CNATDCU 

Aprobat în ședința ordinară a Senatului USAMV Iași din data de 03 iulie 2020. 
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