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Raport privind organizarea si desfășurarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice 

 

 

Întreg procesul de desfășurare a concursurilor s-a desfășurat în conformitate cu exigențele și 

reglementările legislative ale H.G. 457/2011 și în acord cu Metodologia pentru  organizarea 

concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT și cu Regulamentul 

privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din UVT. 

Procesul de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante a vizat 

parcurgerea mai multor etape distincte: 

 

1. Organizarea procesului - a presupus proiectarea elementelor care au constituit cadrul de 

reglementare internă a modalităților de desfășurarea a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante. Astfel, au fost actualizate, prin dezbateri în cadrul comisiilor de profil ale Senatului 

Universității de Vest din Timișoara, Metodologia pentru  organizarea concursurilor de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare vacante din Universitatea de Vest din Timișoara și Regulamentul 

privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea de Vest din Timișoara.  

Complementar cadrului de reglementare a procesului a fost proiectat calendarul desfășurării 

întregului demers de ocuparea a posturilor didactice vacante. Succesiunea etapelor prevăzute în 

calendar a fost influențată de restricțiile de timp care au fost generate de publicarea târzie a 

posturilor în Monitorul Oficial al României de către  Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului (nr. 237/16.07.2012, partea a III-a).  

 

 

Au fost înaintate spre publicare un număr de 54 de posturi didactice: 
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Distribuția posturilor didactice vacante pe facultăți a fost: 

 
 

2. Stabilirea componenței comisiilor de concurs – au fost solicitate informații facultăților, 

respectiv departamentelor cu privire la componența comisiilor de concurs și a fost emisă decizia 

Rectorului, 16576/27.06.2012 cu privire la numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice vacante. In acest sens, pentru posturile de conferențiar au fost invitați în 

calitate de membrii ai comisiilor de concurs, conferențiari și profesori din alte universități din țară 

(inclusiv universități din Timișoara). Componența comisiilor de concurs pentru posturile didactice 

vacante a fost publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 258/2.08.2012, partea a III-a. 

 

 

3. Înscrierea candidaților și avizarea juridică în vederea participării la concurs – s-a desfășurat în 

perioada 16 iulie – 1 septembrie 2012, respectiv 2 – 5 septembrie ; numărul candidaților pentru 

ocuparea posturilor vacante a fost 57, existând o situație specială  la Facultatea de Drept și Științe 

administrative, unde pentru postul Asistent universitar, poziția 34 (disciplinele: Drept 

administrativ. Partea generală; Practica de specialitate I) nu au existat candidați. De asemenea, au 

existat patru situații în care pentru posturile didactice vacante s-au înscris câte doi candidați: 

Facultate 
Post  

Lector Asistent 

Arte si Design Lector 24  

Ec. si Adm. a Afacerilor  Asistent 24 

Sociologie si Psihologie Lector 18  

St. Pol.,Filos.&St. Com. Lector 20  

 

 

Toate dosarele depuse de către candidați au primit aviz juridic favorabil. 
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4. Desfășurarea concursurilor s-a derulat în intervalul 16 – 18 septembrie fiind respectat integral 

calendarul stabilit și postat pe site-ul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 

www.jobs.edu.ro, respectiv pe site-ul Universității, în secțiunea Posturi didactice, 

http://www.uvt.ro/upload/pdf/calendarul-desfasurarii-posturi-didactice.12091201.pdf.  

Pe parcursul derulării acestei etape, 3 dintre candidații înscriși la concursurile pentru ocuparea 

posturilor didactice vacante și-au retras candidaturile, fapt pentru care nu au mai participat la 

susținerea probelor de concurs (Arte si Design, Lector 24; Economie și Administrare a Afacerilor, 

Asistent 24; Științe Politice, Filosofie și Științele Comunicării, Lector 20).  

 

5. Anunțarea rezultatelor concursurilor a fost realizată în perioada 17 – 19 septembrie. Candidații 

au fost anunțați cu privire la deliberările comisiilor de concurs, urmând ca în etapa următoare 

aceste rezultate să fie validate la nivelul fiecărei facultății prin ședințele de consilii ale facultăților. 

Rezultatele comisiilor de concurs cu privire la ocuparea posturilor didactice vacante au fost 

anunțate direct candidaților, existând situații în care au fost postate și pe site-urile facultăților. 

 

6. Validarea rezultatelor concursurilor a fost realizată de către Consiliile facultăților în perioada 

20 – 24 septembrie 2012.  

 

Rezultatele finale ale concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante sunt prezentate 

în Anexa 1. 

 

 

Prorector,  

Conf. univ. dr. BUNOIU MĂDĂLIN 

 

Departamentul pentru Managementul Calității, 

Lect. univ. dr. LUCHEȘ DANIEL 
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