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Rezultatul evaluării dosarelor se va afișa ȋn maxim 2 zile de la comunicarea rezultatului 

selecției dosarelor de concurs. 

Rezultatul evaluării dosarelor poate fi contestat în termen de 24 de ore de la momentul 

afișării, iar soluţionarea contestaţiei va fi comunicată ȋn termen de maxim 24 de ore. Contestaţia 

se depune la Secretariatul comisiei de selecţie, Corpul Central, camera 39, Calea Victoriei nr. 

125, sector 1. 

Comunicarea rezultatelor finale ale procedurii de selecție a candidațiilor se va afişa pe 

site-ul Academiei Romȃne (http://acad.ro/proiecteFSE/pag_proiect_SIPOCA13.htm) și la 

punctul de informare al Academiei Române, în termen de maxim 1 zi de la data comunicării 

rezultatelor evaluării dosarelor. Selecția candidaților se face dintre candidații admiși, clasați în 

ordine descrescătoare, în funcție de punctajul obținut. 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 09:00-15:00 la Secretariatul comisiei 

de selecţie, Corpul Central, camera 39, Calea Victoriei nr. 125, - Responsabil selecție experți - 

Tudor Romeo tel. 021.212.86.40/interior 129, 0752.246.377, sau prin email: rtudor@acad.ro . 

 

Calendarul de selecție: 

a) 19 martie – 23 martie 2018 – perioadă depunere dosare; 
b) 26 martie 2018 – selecția dosarelor de înscriere în ceea ce privește îndeplinirea 

condițiilor de participare; 
c) 27 martie 2018 – comunicarea/afișarea rezultatelor selecției dosarelor de 

înscriere; 
d) 28 martie 2018 – depunerea eventualelor contestații; 
e) 29 martie 2018 – soluționarea contestațiilor; 
f) 30 aprilie 2018 – evaluarea dosarelor candidaţilor; 
g)   2 aprilie 2018 – comunicare/afișarea rezultatelor evaluării dosarelor; 
h)   3 aprilie 2018 – depunerea eventualelor contestații; 
i)   4 aprilie 2018 – soluționarea contestațiilor; 
j)   5 aprilie 2018 – comunicarea rezultatelor finale. 
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