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CALENDAR GENERAL1 
al concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante de asistent universitar 

scoase la concurs pe perioadă determinată 
 

14.06.2021 – 09.07.2021 

- Perioada de înscriere la concurs, termen limită 09.07.2021, 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) 
până la data de 09.07.2021 

 
 

12.07.2021 - 15.07.2021 
 

- Anunțarea pe pagina web a concursului și pe site-ul web al instituției a 
zilei, orei și locului de desfășurare a probelor concursului  
- Verificarea dosarelor depuse și primirea de către candidați a avizului de 
la compartimentul juridic privind îndeplinirea condițiilor legale de 
prezentare la concurs 

15.07.2021 
 

- Comunicarea avizului de înscriere la concurs prin afișarea pe site-ul 
web al universității, termen limită 15.07.2021, ora 15:30 

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 – 04.08.2021 - Depunerea contestațiilor, termen limită 04.08.2021, ora 15:30 

05.08.2021 – 09.08.2021 - Soluționarea contestațiilor   

10.08.2021 - Afișarea rezultatelor finale 

11.08.2021 – 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 

Semestrul  I din anul 
universitar 2021-2022 

- Încadrarea pe post 

 
Condiții de înscriere la concurs: 

 deține diploma de licență conformă cu specializarea postului scos la concurs;  
 pentru disciplinele care au corespondent în nomenclatorul de specialități al Ministerului 

Sănătății, au calitatea de rezident/specialist/primar în specialitatea postului;  
 au statutul de student doctorand sau dețin titlul științific de doctor.  

 

Candidații admiși vor încheia contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru 
anul universitar 2020-2021, cu posibilitatea prelungirii acestuia în condițiile reglementărilor legale în 
vigoare și a regulamentelor interne ale UMFVBT.  
 
                                                           
1 Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/10751/08.06.2021 


