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CALENDARUL
DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE
PROFESOR UNIVERSITAR, CONFERENȚIAR UNIVERSITAR,
LECTOR UNIVERSITAR/ȘEF LUCRĂRI, ASISTENT UNIVERSITAR
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a , nr. 1242 din 03.12.2021
03.12.2021–18.01.2022 Depunerea dosarelor de concurs la Direcția Resurse Umane și verificarea documentelor din dosar
(până la orele 16:00)
 Direcția Resurse Umane publică pe pagina web a Universității din București și pe site-ul web
specializat, administrat de ME, informațiile prevăzute de art.3 alin.5 din HG nr. 457/2011.
03.12.2021–15.12.2021 Avizarea Comisiilor de concurs de către Consiliile Facultăților: 03.12.2021-09.12.2021
Aprobarea Comisiilor de concurs de către Senatul Universității din București: 15.12.2021
03.12.2021–12.01.2022  Avizarea Comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor de către Consiliile Facultăților:
03.12.2021 - 09.01.2022.
 Aprobarea Comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor de către Consiliul de Administrație:
12.01.2022
19.01.2022-20.01.2022 Comisia de verificare a îndeplinirii standardelor întocmește rezoluția cu privire la verificarea
informațiilor din fișa de verificare, potrivit art. 18 alin. 1 din HG nr. 457/2011.
21.01.2022-25.01.2022 Certificarea condițiilor legale de participare la concurs de către Direcția Juridică și comunicarea
(24 zi liberă legală)
avizului juridic în maximum 48 de ore de la emitere.
19.01.2022-26.01.2022 Publicarea pe pagina web a Universităţii din Bucureşti şi pe site-ul web specializat administrat de
ME, a CV-ului şi a fişei de verificare a candidaţilor, potrivit art.4 din HG nr.457/2011
Se anunţă pe pagina web a concursului ziua, ora şi locul desfăşurării probelor de concurs, potrivit
art.21 din HG nr. 457/2011 modificat prin HG nr. 36/2013.
26.01.2022
Dosarele candidaților se transmit Comisiilor de Concurs.
 Comisia de Concurs evaluează dosarele depuse de candidați. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile
27.01.2022-02.02.2022
legale de prezentare la concurs vor fi invitaţi de către instituţia de învăţământ superior la susţinerea
probelor de concurs, în conformitate cu art.19 din HG nr.457/2011 modificat prin HG nr.36/2013
03.02.2022-06.02.2022 Susținerea concursului și afișarea rezultatelor concursului la Facultăți.
07.02.2022-09.02.2022
Depunerea contestaţiilor: 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, conform art.1 alin.7 din HG
(până la orele 16:00)
457/2011, modificat prin HG nr. 883/2018.
Contestațiile se depun la Registratura generală a Universității din București.
10.02.2022
Comisia de soluționare a Contestațiilor analizează contestațiile depuse și asigură afişarea
rezultatelor finale în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a
contestațiilor.
11.02.2022
Consiliile facultăţilor analizează respectarea procedurilor de concurs și avizează raportul
(până la orele 12:00)
Comisiilor.
Facultăţile predau Direcţiei Resurse Umane toate dosarele de concurs, în vederea pregătirii
11.02.2022
documentelor pentru Comisia Senatului de avizare a concursurilor didactice. Dosarele vor fi predate
(orele 12:00 – 14:00)
cu adresă de înaintare, împreună cu un centralizator al rezultatelor stabilite de Comisiile de concurs și
un extras din procesul verbal al ședinței Consiliului facultăţii privind desfăşurarea şi finalizarea
concursurilor.
11.02.2022
Comisia Senatului de avizare a concursurilor didactice verifică respectarea procedurilor și a
orele 14:00
termenelor de concurs și centralizează într-un raport concluziile verificărilor efectuate.
11-12.02.2022
Validarea concursului de către Senatul Universităţii din Bucureşti (vot electronic)
14.02.2022
Emiterea deciziei de numire pe post a candidaților admiși, începând cu prima zi a semestrului al
II-lea al anului universitar 2021/2022
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