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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE
A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 - SEMESTRUL I
Publicarea posturilor vacante scoase la concurs în Monitorul Oficial

24 noiembrie 2020

Publicarea anunțului privind organizarea concursului și a descrierii
posturilor vacante scoase la concurs pe site-ul universității

24 noiembrie11 decembrie 2020

Publicarea anunțului privind organizarea concursului și a descrierii
posturilor vacante scoase la concurs pe site-ul administrat de
ministerul de resort

24 noiembrie11 decembrie 2020

Perioada de înscriere a candidaților

24 noiembrie 202015 ianuarie 2021

Stabilirea componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de
contestații (propunerea consiliului departamentului, propunerea
decanului, avizul consiliului facultății, aprobarea senatului universitar,
emiterea deciziei rectorului)

14 - 16
decembrie 2020

Stabilirea consiliului științific competent să analizeze fișa de verificare
a candidaților, conform art. 21 din Metodologie (propunerea
consiliului de administrație; decizie a rectorului)

14 - 16
decembrie 2020

Transmiterea către ministerul de resort a deciziei rectorului privind
componența comisiilor de concurs și a comisiilor de contestații

17 - 18
decembrie 2020

Publicarea pe site-ul a universității a cv-urilor candidaților și a fișei de
verificare a îndeplinirii standardelor minimale

18-19 ianuarie 2021

Analiza fișei de verificare a candidaților de către consiliul științific,
conform art. 21 alin. (1) din Metodologia de concurs

20-21 ianuarie 2021

Avizarea dosarelor de concurs de către compartimentul juridic

22 ianuarie 2021

Comunicarea avizului compartimentului juridic candidaților

22 ianuarie 2021

Transmiterea dosarului membrilor comisiei de concurs

22 ianuarie 2021

Publicarea pe site-ul universității a zilelor și a locului de desfășurare a
probelor de concurs

22 ianuarie 2021

Publicarea pe site-ul universității a tematicii probei practice

22 ianuarie 2021

Desfășurarea probelor de concurs

1-4 februarie 2021

Avizarea raportului asupra concursului în consiliul facultății

5 februarie 2021

Comunicarea rezultatelor

5 februarie 2021

Termen pentru depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor

8-12 februarie 2021
15 februarie 2021

Avizarea rezultatelor finale în consiliul facultății (numai în ipoteza
formulării unor contestații)

15-16 februarie 2021

Aprobarea rezultatelor finale în senatul universitar

17-18 februarie 2021

Publicarea pe site-ul universității a rezultatelor finale

19 februarie 2021

Numirea pe post prin decizie de rector

22 februarie 2021

Comunicarea către MEC și CNATDCU a deciziei rectorului de numire
pe post și a raportului de concurs

24 februarie 2021

Întocmirea și trimiterea către MEC și CNATDCU a raportului anual cu
privire la organizarea, desfășurarea și finalizarea concursurilor

1 septembrie 2021

Dosarul de concurs se depune la sediul universității (Calea Văcărești, nr. 185, Sector 4, etaj II, Biroul
Resurse umane).

