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AVIZAT
Ședința Consiliului de Administrație_-.12.2015
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRA ȚIE
prof. univ. dr. MIRCEA DUMITRU

APROBAT
Ședința Senatului 16.12.2015
PREȘEDINTE SENAT
prof. univ. dr.

CALENDARUL
DESFĂŞURĂRII 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 nr. 1304 din 25.11.2015, Partea a III-a

25.11.2015 – 08.01.2016

25.11.2015 – 22.12.2015

11.01.2016 - 15.01.2016

18.01.2016 - 24.01.2016

25.01.2016 - 29.01.2016

09.02.2016 - 11.02.2016

 Depunerea dosarelor de concurs la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar
 Certificarea condiţiilor legale de participare la concurs de către Direcţia Juridică şi de Achiziții Publice
și comunicarea avizului juridic în maximum 48 de ore de la emitere
 Direcţia Resurse Umane publică pe pagina web a Universităţii din Bucureşti şi pe site-ul web
specializat, administrat de MENCS, informaţiile prevazute de art.3 alin.5 din HG
nr.457/2011





Avizarea Comisiilor de Concurs de către Consiliile Facultăţilor: 25.11.2015 - 11.12.2015
Aprobarea Comisiilor de Concurs de către Senatul Universităţii: 16.12.2015
Emiterea Deciziei Rectorului privind componenţa Comisiilor de Concurs: 17.12.2015
Transmiterea către MENCS a Comisiilor de Concurs, publicarea Comisiilor pe pagina web a
concursului şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României: 18 – 21.12.2015
 Dosarele candidaților se transmit Comisiilor de Concurs: 11 – 12.01.2016
 Publicarea pe pagina web a Universităţii din Bucureşti şi pe site-ul web specializat administrat de
MENCS, 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.36/2014
Comisia de Concurs evaluează dosarele depuse de candidați. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile
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.36/2014
 25.01.2016 - 27.01.2016 susținerea concursului și afișarea rezultatelor concursului la
facultăț i, dar nu mai târziu de 29.01.2016
 Depunerea contestaţiilor: 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, conform art.1 alin.7 din H.G.
457/2011, dar nu mai târziu de 05.02.2016
 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
Consiliile facultăţilor analizează respectarea procedurilor de concurs și avizează raportul Comisiilor

12.02.2016

Facultăţile predau Direcţiei Resurse Umane toate dosarele de concurs, în vederea pregătirii documentelor
pentru Comisia Senatului de avizare a concursurilor didactice. Dosarele vor fi predate 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.

15.02.2016

Comisia Senatului de avizare a concursurilor didactice verifică respectarea procedurilor și a termenelor
de concurs și centralizează într -un raport concluziile verificărilor efectuate
Validarea concursului de către Senatul Universităţii din Bucureşti

17.02.2016
18.02.2016
19.02.2016

Emiterea deciziei de numire pe post a candidaților admiși, începând cu prima zi a semestrului II din anul
universitar 2015 - 2016
Transmiterea către MENCS și CNATDCU a Deciziilor de numire şi de acordare a titlului universitar
împreună cu Raportul concursului întocmit de Comisia Senatului de avizare a concursurilor didactice
DIRECTOR RESURSE UMANE
ec.ing. MONICA VLAD

Întocmit

