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Calendarul desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare,  

semestrul I, anul universitar 2021-2022 

 
Nr. Perioada Activitatea 

1 03.12.2021 - Publicarea posturilor vacante în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1242/03.12.2021. 

2 04.12.2021-14.12.2021 

- Transmiterea datelor de descriere a posturilor scoase la concurs, în format MSWord, 

pentru publicarea lor pe site-ul ME (http://jobs.edu.ro/index.php) şi al Universităţii din 

Pitești (conform HG 457/04.05.2011 cu modificările ulterioare şi Metodologiei UPIT);  

3 13.12.2021 
- Avizarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către 

Consiliile facultăţilor. 

4 15.12.2021 
- Avizarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către 

Consiliul de administrație. 

5 20.12.2021 

- Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor în 

Senat; 

- Emiterea deciziilor de numire a comisiilor de către Rector; 

- Publicarea comisiilor numite pe pagina web a universității; 

- Transmiterea deciziilor de numire către ME; 

6 03.12.2021-20.01.2022 - Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul Rectoratului. 

7 21.01.2022-27.01.2022 

- Avizarea dosarelor de către comisia universității de verificare a îndeplinirii a 

standardelor minimale și a cerințelor postului. 

- Avizarea juridică a dosarelor şi publicarea pe site-ul universității a CV-urilor și fişelor 

de verificare a standardelor minimale. 

- Comunicarea avizelor juridice către candidați în maxim 48 de ore de la emitere. 

8 28.01.2022-03.02.2022 
- Anunţarea datei, orei şi locului de desfăşurare a probelor de concurs. Aceste informații 

vor fi afişate minim 5 zile lucrătoare. 

9 01.02.2022 - Data limită de transmitere a dosarelor la comisiile de concurs. 

10 04.02.2022-10.02.2022  - Perioada de desfăşurare a probelor de concurs. 

11 11.02.2022 - ora 12:00 - Afişarea rezultatelor concursurilor. 

12 14.02.2022-16.02.2022 - ora 12:00 - Depunerea contestaţiilor. 

13 17.02.2022 – ora 12:00 - Analiza și rezolvarea contestaţiilor. 
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