
 
 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA  
POSTURILOR DIDACTICE 

PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a, nr.  1251/24.11.2022 
ȘI A CONCURSURILOR PE PERIOADĂ DETERMINATĂ 

DATA/PERIOADA ACTIVITATEA 

24.11.2022 
Publicarea posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe 
durată nedeterminată în M.O.  

29.11.2022 
Publicarea pe site-ul UTCN a posturilor didactice vacante, scoase la concurs 
pe durată  determinată și nedeterminată 

24.11.2022– 
11.01.2023 

Înscrierea candidaţilor/încărcarea documentelor pe platforma dedicată 
concursurilor. Candidatul are obligația verificării conținutului minimal al 
dosarului de concurs - Anexele 7.a, 7.b, 7.c, 7.d  

 
05.12 – 08.12.2022 

Aprobarea de către Consiliile facultăţilor a: 
Comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor (se vor 
transmite către Senat) – Anexa E;  
Comisiilor de analiză și verificare (se vor transmite către Consiliul de 
Administrație) – Anexa F; 

12.12 – 14.12.2022 Aprobarea Comisiilor de analiză și verificare în Consiliul de Administrație 

15.12.2022 
Aprobarea Comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor 
în Senatul UTCN 

19.12 – 20.12.2022 
Publicare pe site: comisiile de concurs, comisiile de soluționare a 
contestațiilor, comisiile de verificare a îndeplinirii standardelor 

12.01 – 13.01.2023 
Ședințele Comisiilor de analiză și verificare din cadrul facultăților: acordarea 
avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați.  

 

12.01 – 13.01.2023 
Transmiterea avizelor Comisiilor de analiză și verificare (asumate sub 
semnătură) la Biroul Juridic 

 

16.01.2023 Publicare pe site:  CV, fişa de verificare, lista de lucrări 

17.01 – 18.01.2023 

Avizul biroului juridic referitor la îndeplinirea de către candidați a condițiilor 
legale de prezentare la concurs. Notă: După emiterea avizului juridic, 
candidatul nu mai poate depune documente noi la dosarul de concurs - Art. 19 
(1) din Metodologia de concurs 

19.01.2023 
Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii 
condiţiilor legale de prezentare la concurs 

20.01.2023 
Anunţarea candidaţilor, de către președintele comisiei de concurs, a datei, 
orei şi locului de desfăsurare a concursului. Transmiterea dosarelor 
candidaţilor către membrii comisiilor de concurs 

30.01 – 31.01.2023 Desfăşurarea concursurilor  

30.01 – 31.01.2023 
Transmiterea rezultatelor concursului (Admis/Respins) la Prorectoratul 
Didactic  

31.01.2023 Publicarea rezultatelor concursului pe site-ul UTCN 

01.02 – 03.02.2023 Depunerea contestaţiilor 

06.02 – 07.02.2023 Soluţionarea contestaţiilor 

08.02 – 10.02.2023 
Avizarea rapoartelor de concurs de către Consiliile facultăţilor (În cazul în care 
nu au fost depuse contestații în termen, avizarea se poate face în perioada 
06.02 – 10.02.2023). 

13.02 – 20.02.2023 
Transmiterea dosarelor de concurs în format fizic și pe suport digital la 
Prorectoratul Didactic. Dosarul în format fizic va cuprinde Anexele A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, J  

 

23.02.2023 Aprobarea rapoartelor de concurs de Senatul UTCN 

 
           RECTOR, 

 Prof.dr.ing. Vasile ŢOPA 
 

Aviz Birou juridic, 


