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Joi 06 mai 2021 Data publicării anunțului privind posturile didactice vacante scoase la concurs 

de UCDC: M.O. nr. 367/06.05.2021 Partea a III-a. 

Joi 09 iunie 2021 Data limită de completare a informațiilor referitoare la posturile vacante scoase 

la concurs, pe site-ul M.E.C. 

Joi 06 mai 2021 

– Miercuri 25 august 

2021 

Perioada de înscriere la concurs. 

Miercuri 14 iulie 

2021 

Data limită pentru aprobarea comisiilor de concurs şi a comisiilor de contestaţie 

de către Senat; aprobarea comisiilor ştiinţifice de către Consiliul de 

Administraţie. 

Miercuri 14 iulie 

2021 

Emiterea Deciziei Rectorului privind componenţa comisiilor de concurs, a 

comisiilor de contestaţie şi a comisiilor ştiinţifice. 

Vineri 16 iulie 2021 Transmiterea către M.E.C. a deciziei Rectorului privind componenţa comisiilor 

de concurs. 

Joi 26 august 2021 Predarea dosarelor de către Secretarul Şef  Comisiilor  tehnice/ştiinţifice. 

Joi 26 – Marti 31 

august 2021 

Publicarea pe pagina web a concursului (site-ul web specializat administrat de 

Ministerul Educației şi Cercetării) și pe site-ul web al Universității pentru fiecare 

candidat înscris a următoarelor documente: curriculum vitae, fișa de verificare 

a îndeplinirii standardelor minimale și lista de lucrări. 

Joi 2 septembrie 

2021 

Data limită de anunțare a candidaților cu privire la îndeplinirea condițiilor legale 

de prezentare la concurs; 

Afişarea informaţiilor privind ziua, ora şi locul desfăşurării probelor; 

Predarea dosarelor către comisia de concurs. 

Marti 7 septembrie 

2021 

Informarea candidaţilor privind tema prelegerii didactice/ştiinţifice 

Joi 9 septembrie 

2021 

Susținerea prelegerii privind dezvoltarea carierei universitare a candidatului în 

fața comisiei de concurs; Susținerea probelor de concurs.   

Vineri 10 septembrie 

2021 

Publicarea rezultatelor concursului pe pagina web a facultăților  

Afișarea la avzierele facultăților. 

Luni 13-  Vineri 17 

septembrie 2021 

Perioada de contestații. 

 

Luni 20 septembrie 

2021 

Afișare rezultate contestații. 

Luni 20 septembrie 

2021 

Avizarea rapoartelor de concurs de către Consiliile Facultăților. 

 Miercuri 22 

septembrie 2021 

Data limită privind aprobarea rapoartelor de concurs de către Senatul 

Universității. Emiterea deciziei Rectorului de numire şi de acordare a titlului 

universitar. 

Joi 23 septembrie 

2021 

Trimiterea la M.E.C. și CNATDCU a rapoartelor de concurs și a deciziilor de 

numire și acordare a titlurilor. 

 


