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CALENDAR GENERAL1  
al concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs de 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 
  

I. Publicația de concurs 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 368 din 06 mai 2021 
II. Calendarul general 

06.05.2021 – 08.07.2021 

- Perioada de înscriere la concurs, termen limită 08.07.2021, ora 15.00 
- Dosarele de concurs pot fi trimise prin serviciile poștale și/sau de curierat care 
permit confirmarea primirii documentelor 
- Dosarele de concurs pot fi trimise în format electronic scanat la adresa de e-
mail: concurs@umft.ro; 
- Dosarele de concurs trimise în format electronic scanat la adresa de e-mail: 
concurs@umft.ro, vor fi aduse/trimise și în format letric (tipărit) cel târziu până 
la data de 08.07.2021. 

 
 

09.07.2021 – 14.07.2021 
 

- Publicarea pe pagina web a concursului și pe site-ul web al instituției de 
învățământ superior a următoarelor documente: curriculum vitae și fișa de 
verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru fiecare dintre candidații 
înscriși, cu respectarea protecției datelor cu caracter personal  
- Anunțarea pe pagina web a concursului și pe site-ul web al instituției a zilei, 
orei și locului de desfășurare a probelor concursului  
- Verificarea îndeplinirii standardelor minimale stabilite pentru ocuparea 
funcțiilor didactice de către comisia de verificare a standardelor/criteriilor 
minime obligatorii 
- Verificarea dosarelor depuse și primirea de către candidați a avizului de la 
compartimentul juridic privind îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la 
concurs 

14.07.2021 
- Comunicarea avizului de înscriere la concurs prin afișarea pe site-ul web al 
universității, termen limită 14.07.2021, ora 15.30. 

14.07.2021 – 15.07.2021 
- Depunerea contestațiilor privind îndeplinirea criteriilor minime obligatorii, 
termen limită 15.07.2021, ora 15.30. 

16.07.2021 – 17.07.2021 - Soluționarea contestațiilor privind îndeplinirea criteriilor minime obligatorii 

17.07.2021 
- Comunicarea rezultatelor soluționării contestațiilor privind îndeplinirea 
criteriilor minime obligatorii 

începând cu 16.07.2021 - Predarea dosarelor candidaților secretarilor comisiilor de concurs 

23.07.2021 – 30.07.2021 - Susținerea concursului 
02.08.2021 - Anunțarea rezultatelor concursului 

03.08.2021 – 05.08.2021 - Depunerea contestațiilor, termen limită 05.08.2021, ora 15.30. 

06.08.2021 – 11.08.2021 - Soluționarea contestațiilor 

12.08.2021 - Afișarea rezultatelor finale 

13.08.2021 – 15.09.2021 

- Analizarea și avizarea rapoartelor comisiilor de concurs în ședințele consiliilor 
facultăților;  
- Analiza și aprobarea rapoartelor comisiilor de concurs în ședința Senatului 
Universității; 
- Emiterea deciziilor Rectorului de numire pe post 

 

                                                           
1 Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 10.05.2021.  


