
CALENDARUL 
 

Concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante de  
Asistent, Șef Lucrări, Lector, Asistent de cercetare, Cercetător Științific și 
Cercetător Științific III,  pe perioada Determinată [Februarie - Martie 2022]  

[Decizia Consiliului de Administrație UPB, 16.07.2021] 
  

1. Concursul se desfășoară în perioada februarie - martie 2022, în baza L.E.N. 
nr.1/2011 și H.G. nr.457/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Solicitare Concursuri: până la 28.01.2022; Propunere Consiliu Departament / 
Institut de Cercetare [(1) posturi si (2) comisiile de concurs aferente, ambele 
cu Proces Verbal + (3) Programarea Probelor] si Aviz Consiliu Facultate / 
Institut de cercetare [posturi si comisiile de concurs aferente, ambele cu 
Proces Verbal] 

 
2. Posturile scoase la concurs vor fi afișate pe web site UPB (www.upb.ro; 

universitate; posturi vacante; didactice și de cercetare), Secțiunea PERIOADĂ 
DETERMINATĂ, fiind incluse în Statele de Funcțiuni 2021 - 2022, aprobate de 
Senatul UPB înaintea începeri anului universitar 2021 - 2022, fiind întocmite în 
conformitate cu Instrucțiunile aprobate de Senatul UPB în 2021 (www.upb.ro). 
 

3. Metodologia de concurs (web site: www.upb.ro; universitate; posturi vacante; 
didactice și de cercetare), aprobată de Senatul UPB în acord cu schimbările de 
legislație în domeniu în anul 2018. 

  

4. Înscriere la concurs: 28.02.2022 – 04.03.2022 (R 207, F. Dragomir) 

- Aviz juridic și aprobarea înscrierii la concurs: pana la 08.03.2022  
 

5. Comisii Concurs: aprobate în Senatul UPB până la 18.02.2022. 

 

6. Desfășurare concurs [+ Raport Comisie Concurs]: 14.03.2022 – 16.03.2022  

 

7. Decizia Comisiei de Concurs privind ierarhia candidaților, nominalizarea 
candidatului care a întrunit cele mai bune rezultate si recomandarea privind 
ocuparea postului: afișare la sediul departamentului unde a avut loc 
concursul: pana la 16.03.2022  
 

8. Contestații: exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs: 
17.03.2022 – 21.03.2022  

 

9. Avizul Consiliului Facultății asupra Raportului Comisiei de Concurs: până la  

21.03.2022 

 
10. Aprobare Senat UPB asupra Raportului Comisiei de Concurs [Finalizare 

concurs / Rezultat concurs]: până la 22.03.2022 

 
11. Numire pe post: începând cu Sem. II, an univ. 2021-2022  
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