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Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de asistent universitar pe perioadă 

determinată (1 an) în semestrul II al anului universitar 2021/2022 

 

 

21.03.2022 Aprobarea de către Consiliul de Administraţie a posturilor vacante 

28.03.2022 

Postarea pe site-ul U.S.A.M.V.B.T, pe pagina principală, a posturilor 

vacante şi la sediul facultății/departamentului care scoate postul la 

concurs  

30.03.2022 
Aprobarea comisiilor de concurs şi a comisiilor de contestaţii de către 

Senatul universitar şi emiterea deciziilor de numire  

28.03.2022 – 02.05.2022 
Înscrierea candidaţilor la adresa: Timişoara, Calea Aradului nr. 119, CP 

300645 – la Secretariatele facultăţilor.  

03.05.2022 

Transmiterea dosarelor de concurs Comisiei ştiinţifice pentru emiterea 

rezoluţiei cu privire la verificarea informaţiilor din fişa de verificare a 

îndeplinirii standardelor 

04.05.2022 Transmiterea dosarelor Oficiului juridic pentru obţinerea avizului juridic 

06.05.2022 
Comunicarea avizului Oficiului juridic prin afişare pe site-ul 

U.S.A.M.V.B.T. 

09.05.2022 
Publicarea CV-ului şi a fişei de verificare a îndeplinirii standardelor 

proprii pentru candidaţi, pe site-ul concursului 

10.05.2022 Transmiterea dosarelor la comisiile de concurs  

11.05.2022 
Publicarea pe site-ul universităţii a anunţului cu calendarul probelor de 

concurs 

18.05.2022 Proba scrisă 

19.05.2022 Proba practică 

20.05.2022 Afişarea notelor obţinute de candidaţi pe site-ul universităţii 

23.05.2022-25.05.2022 
Depunerea contestaţiilor, exclusiv pentru nerespectarea procedurilor 

legale, la Registratura U.S.A.M.V.B.T. 

26.05.2022 Rezolvarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatului acestora 

27.05.2022 Analiza şi avizarea rapoartelor comisiilor în şedinţa Consiliului facultăţii 

30.05.2022 

Transmiterea dosarelor şi a rapoartelor comisiilor de concurs la Comisia 

didactică a Senatului universitar în vederea verificării respectării 

condiţiilor legale de desfăşurare a concursurilor 

31.05.2022 
Prezentarea şi aprobarea rapoartelor concursurilor în şedinţa Senatului 

universitar 

31.05.2022 Emiterea deciziei rectorului de numire a candidaţilor reuşiţi la concurs  

31.05.2022 Publicarea rezultatelor concursului pe pagina web a universităţii 

 

Aprobat în şedinţa Consiliul de Administrație din data de 28.03.2022. 
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