ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA “BOGDAN VODĂ” DIN CLUJ-NAPOCA

RO ▪ 400285 CLuj-Napoca ▪ Tăietura Turcului nr. 47, Clădirea C1
Tel: 0264- 431628 ▪ Fax: 0264- 591830

Site: www.ubv.ro E-mail: ubv@ubv.ro

CALENDARUL CONCURSLUI

pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial al României
Nr. 781 din 24.11.2020, Partea a III-a. Pagina 7
Pagina Web a concursurilor M.E.N.: http://jobs.edu.ro/index.php?uid=69
Pagina Web a concursurilor UBV: www.ubv.ro

NR.
CRT.
1

DATA

ETAPELE CONCURSULUI
Publicarea posturilor didactice vacante la concurs
în semestrul II, de către M.E.N. în M.Of. nr. 781
din 24.11.2020

2

24.11.2020 se publică cu cel puţin
2 luni înainte de data desfăşurării
primei probe de concurs
02.12.2020

3

02.12.2020

4

24.11.2020 –23.12.2020 și 04.0114.01.2021
Înscrierea începe în ziua publicării
în M.Of. şi se încheie cu 15 zile
calendaristice înaintea desfăşurării
primei probe de concurs

5

15.12.2020

6

până la 17.12.2020
cu cel puţin 10 zile înainte de
încheierea perioadei de înscriere
până la 18.12.2020

7
8

până la 18.12.2020
în termen de 2 zile lucrătoare de la
emiterea Deciziei Rectorului

Anunţarea organizării concursului pe pagina
web a Universităţii
Anunţarea organizării concursului pe site-ul
web specializat,
administrat de Ministerul Educaţiei și
Cercetării
Perioada de înscriere la concursul pentru
ocuparea posturilor
didactice

Data limită pentru propunerea comisiilor de
concurs de către decan
Aprobarea comisiilor de concurs în Senat

Numirea comisiilor de concurs prin decizia
Rectorului
Transmiterea deciziei rectorului privind numirea
comisiilor de concurs către M.E.N. şi publicarea
componenţei comisiilor pe pagina web a
concursului în cazul posturilor de conferenţiar şi
profesor, componenţa comisiei este publicată în
Monitorul Oficial al României, partea a III-a
Pag. 1 din 2

9

19.01.2021

Avizul juridic asupra dosarelor de concurs.

10

până la 20.01.2020 maxim 48 de ore
de la emitere, dar nu cu mai putin de
5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării
primei probe a concursului

11

până la 21.01.2021 cel mai târziu în
termen de 5 zile lucrătoare de la data
limită pentru înscriere la concurs

12

Înştiinţarea candidaţilor cu privire la avizul care
certifică îndeplinirea condiţiilor legale de
prezentare la concurs şi invitarea candidaţiilor
care îndeplinesc condiţiile legale la susţinerea
probelor de concurs
Publicarea informaţiilor legate de candidaţii
înscrişi la concurs pe pagina web a Universităţii şi
trimiterea în vederea publicării pe site-ul web
specializat al concursului, administrat de M.E.N. CV-urile, -Listele de lucrări -Fişele de verificare a
îndeplinirii standardelor minimale, -Componenţa
nominală a comisiei de concurs
Transmiterea dosarelor de concurs către membrii
comisiilor

22.01.2021
Începând cu data închiderii procesului
de înscriere, nu mai târziu de 5 zile
lucrătoare înaintea desfăşurării primei
probe a concursului
01.02.2021 În cel mult 7 zile de la data Începerea activităţii comisiilor de concurs
încheierii înscrierii
până la 22.01.2020
Anunţarea orei şi locului desfăşurării probelor de
concurs
4.02.2021 – 5.02.2021
Desfăşurarea concursursului pentru ocuparea
postului, susţinerea probelor
9.02.2021 în termen de 2 zile
Publicarea rezultatelor concursului la facultăţi şi
lucrătoare de la finalizarea
pe pagina web a concursului
concursului
10-16.02.2021 se adreseaza în termen Formularea contestaţiilor şi înregistrarea la
de 5 zile lucrătoare de la comunicarea registratura Universităţii şi se soluţionează de
rezultatului
către comisia de concurs
până la 17.02.2021
Avizarea rapoartelor comisiilor de concurs de către
Consiliul
Facultăţii
privind
respectarea
procedurilor
până la 17.02.2021 cel mult în 45 zile
Aprobarea rezultatelor concursurilor în Senat
de la încheierea perioadei de înscriere
Numirea se face cu 22.02.2020,
Decizia Rectorului privind numirea pe post,
începând cu prima zi a semestrului
acordarea titlului universitar şi formalităţile de
următor concursului
angajare
18.02.2021 în termen de 2 zile de la
Trimiterea către M.E.N. şi CNATDCU a deciziei de
emiterea deciziei de numire
numire şi de acordare a titlului universitar aferent,
împreună cu raportul de concurs

13
14
15
16

17

18

19
20

21
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