R E C T O R AT

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR
pentru ocuparea posturilor didactice vacante
pe perioada nedeterminată publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, nr. 306/15.04.2020

 15.04.2020 – 15.06.2020 – perioada de înscriere
 16.06.2020 – 18.06.2020 – preevaluarea dosarelor candidaților
 19.06.2020 – 22.06.2020 – acordarea avizului juridic
 01.07.2020 – 13.07.2020 – desfășurarea concursurilor
 15.07.2020 – 17.07.2020 – rezolvarea contestațiilor
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Perioada de înscriere

15.04.2020 – 15.06.2020

- anunțul privind organizarea concursului se
publică cu cel puțin 2 luni înainte de data
limită de înscriere a candidaților
- 29 de zile lucrătoare pentru înscriere de la
aprobarea calendarului în CA (avem 19
posturi); 1, 7, 8 iunie 2020 zile libere conform
codului muncii
- perioada de înscriere se încheie cu 15 zile
calendaristice înaintea desfășurării primei
probe de concurs
- aprobare Senat – comisie de verificare a
îndeplinirii standardelor
- avizare CF – aprobare Senat, comisiei de
concurs, comisie de contestație
- în urma aprobării de către Senatul
universitar, comisia de concurs, respectiv
comisia de verificare a îndeplinirii
standardelor sunt numite prin decizie a
Rectorului
- în termen de 48 de ore de la emiterea
deciziei Rectorului, decizia este transmisă
Ministerului Educației Naționale şi publicată
pe site-ul concursului. În cazul posturilor de
conferențiar universitar, profesor universitar,
cercetător științific gradul II şi cercetător
științific gradul I, componența comisiei este
publicată în Monitorul Oficial al României,
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Partea a III-a.
Preevaluarea dosarelor candidaților

16.06.2020 – 18.06.2020

- 3 zile lucrătoare

Acordarea avizului juridic

19.06.2020 – 22.06.2020

- 4 zile calendaristice (2 zile lucrătoare)
- în
23.06.2020
ar
trebui
comunicarea avizului juridic

efectuată

- avizul este comunicat candidatului la
maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu
nu mai puțin de 5 zile lucrătoare înaintea
desfășurării primei probe a concursului
- de la data comunicării 23.06.2020 până la
prima zi a concursului sunt 5 zile lucrătoare
Desfășurarea concursurilor

01.07.2020 – 13.07.2020
.

- perioada de înscriere se încheie cu 15 zile
calendaristice înaintea desfășurării primei
probe de concurs (16.06.2020 – 30.06.2020 –
15 zile calendaristice)
- 13 zile calendaristice (9 zile lucrătoare)
- 14 iulie 2020 să fie efectuată comunicarea
rezultatelor
- concursurile se derulează în cel mult 45 de
zile de la încheierea perioadei de înscriere
(nu mai târziu de 30 iulie 2020)
- rezultatul concursului se publică pe pagina
web a concursului, în termen de 2 zile
lucrătoare de la finalizarea concursului

Rezolvarea contestațiilor

15.07.2020 – 17.07.2020
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- candidatul poate formula contestație în
termen de 3 zile lucrătoare de la
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comunicarea rezultatului
- soluționarea contestațiilor este făcută în
termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea
contestației
- 20.07.2020 – 31.07.2020, soluționare
contestații, validări rezultate CF și Senat,
situații minister, etc.
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