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CALENDARUL 

concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante,  
organizat de Universitatea Ecologică din Bucureşti, semestrul I, anul universitar 2017-2018 

 
Nr.  Perioada  (Termen) ACTIVITATEA 
1. 24.11.2017 Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs, în 

M. O. nr. 1646/24.11.2017, Partea a III - a 
 

2. 18.12.2017 Data limită de completare pe site-ul MEN, a informațiilor 
referitoare la posturile vacante scoase la concurs  

3. 24.11.2017-13.01.2018 Perioada de înscriere la concurs a candidaţilor 
4. 08.01.2018 Emiterea și publicarea pe site-ul universităţii a deciziei 

rectorului privind componenţa nominală a comisiilor de 
concurs  

5. 09.01.2018 Transmiterea la MEN a deciziei rectorului universităţii privind 
componenţa nominală a comisiilor de concurs  

6. 10.01.2018 Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a  a 
componenţei comisiilor de concurs, în cazul posturilor de 
conferenţiar universitar și profesor universitar 

7. 15.01.2018-16.01.2018 Analizarea de către comisiile de concurs a dosarelor 
candidaţilor înscrişi la concurs  

8. 17.01.2018 Anunțarea candidaţilor cu privire la  îndeplinirea condiţiilor 
legale de prezentare la concurs prin avizul compartimentului 
juridic al UEB  

9. 18.01.2018 Publicarea pe site-ul universităţii, pentru fiecare dintre 
candidaţii înscrişi la concurs, a CV-ului împreună cu listă de 
lucrări și a Fişei de verificare a îndeplinirii standardelor 
minimale  

10. 19.01.2018 Publicarea pe site-ul universităţii a zilei, orei şi locului 
desfăşurării probelor de concurs  

11. 29.01.2018-02.02.2018 Desfăşurarea concursurilor 
12. 05.02.2018 Întocmirea rapoartelor de preşedinţii comisiilor de concurs  
13. 06.02.2018 Analiza efectuată de Consiliile facultăților cu privire la 

respectarea procedurilor stabilite de desfășurare a 
concursurilor și avizarea rapoartelor asupra concursurilor 

14. 06.02.2018 Publicarea pe site-ul universităţii a rezultatelor concursurilor 
de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs 

15. 08.02.2018-13.02.2018 Depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii privind 
rezultatele concursurilor 

16. 15.02.2018 Aprobarea în Senatul UEB a rapoartelor comisiilor de concurs 
17. 16.02.2018 Emiterea deciziei de numire pe post şi de acordare a titlului 

universitar aferent de preşedintele universităţii  
18. 19.02.2018 Trimiterea la MEN și CNATDCU a rapoartelor de concurs și a 

deciziilor de numire și acordare a titlurilor 


