
MINISTERUL EDUCAŢIEI 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

CALENDAR CONCURS 

OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE, 

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ - Sem. II, 2021 - 2022 

(Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 391/27.04.2022)

1. Concursul se desfă oară în perioada ș Aprilie - Iulie 2022, în conformitate cu prevederile Legii Educa ieiț
Na ionale  nr.  1/2011,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  HG  nr.  457/2011,  cu  modificările  iț ș ș
completările ulterioare, OUG 92/2012, HG nr. 36/2013, OUG nr. 117/2013, OUG nr. 49/2014, OUG nr.
96/2016, OMEN 3850/2017, OMENCS nr. 6129/20.12.2016, Metodologia UPB privind ocuparea posturilor
didactice i de cercetare vacante 2022ș ;

2.  Website  Ministerul  Educa iei  (http://jobs.edu.ro/)  i  UPB  (http://www.pub.ro,  Universitate,  Posturiț ș
Vacante, Didactice i de Cercetare), Monitorul Oficial al României (partea a III-a, nr. 391/27.04.2022;ș

3. Înscriere  concurs: 27.04.2022 (miercuri)  –  10.06.2022 (vineri) –  clădirea Rectorat, camera R207, zile
lucrătoare;

4. Aprobarea Comisiilor de concurs: Consiliul Facultă ii  ț până în 13.05.2022 (vineri) i în Senat până înș
17.05.2022 (mar i)ț ;

5. Desfă urare concurs ( i Raport Comisie concurs) în perioada ș ș 27.06.2022 (luni)– 03.07.2022 (duminică); 
- Tematicile  din care Comisia de concurs alege tematica probelor sus inute efectiv  (Art. 3.5.e -HGț

457/2011  i  Metodologia  UPB-2018,  Art.  II.5.e)  sunt  constituite  din  disciplinele  din  Planul  deș
învă ământ  din  componen a  postului  scos  la  concurs,  afi ate  la  Departamentul  ce  organizeazăț ț ș
concursul, cu toate informa iile necesare;ț

- Comunicarea temei efective a probelor de concurs are loc la Avizierul Departamentului, cu cel pu inț
5 zile lucrătoare înaintea desfă urării probelor (Art. II.6.5. Metodologia UPB-2018);  ș

6. Decizia Comisiei de concurs privind ierarhia candida ilor, nominalizarea candidatului care a întrunit celeț
mai bune rezultate i recomandarea privind ocuparea postului: afi are la sediul Departamentului unde a avutș ș
loc concursul până în data de 03.07.2022 (duminică);

7. Contesta ii, exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs: ț 04.07.2022-06.07.2022;

8. Avizul Consiliului Facultă ii asupra Raportului Comisiei de concurs:ț  până în data de 13.07.2022

9. Aprobarea Senatului UPB asupra Raportului Comisiei de Concurs (Finalizare concurs/ Rezultat concurs):
până în 18.07.2022

10.  Comunicare  rezultat  final  concurs  (website  UPB):  2  zile  lucrătoare  de  la  finalizarea  concursului,
respectiv de la aprobarea Senatului UPB asupra Raportului Comisiei de concurs;

11. Ocupare post: începând cu Sem. I, an universitar 2022 – 2023.
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