
ANUNȚ 
Anunțul privind scoaterea la concurs în semestrul al II-lea a posturilor didactice vacante pe 

perioadă nedeterminată, a fost publicat în  Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 391 

din 27.04.2022 . 

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul al II-lea pe perioadă 

NEDETERMINATĂ poate fi vizualizată AICI. 

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul al II-lea pe perioadă 

DETERMINATĂ (3 ani) poate fi vizualizată AICI. 

Lista posturilor de cercetare vacante scoase la concurs în semestrul al II-lea pe perioadă 

DETERMINATĂ (3 ani) poate fi vizualizată AICI. 

Dosarele de concurs se pot depune astfel: 

 personal la Rectoratul Universității din București, Șos. Panduri, nr. 90, etaj IV, camera 

411, Biroul Recrutare de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 16.00, vineri în 

intervalul orar 08.00 – 12.00; 

  prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii; 

 on-line cu semnătură electronică calificată, scanate integral, la adresa de e-

mail concursuri@hr.unibuc.ro 

Suplimentar documentelor prevăzute la conținutul dosarului de concurs, candidații care transmit 

aplicația prin e-mail trebuie să completeze și o declarație pe propria răspundere cu privire la 

autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și originale. 

În cazul dosarelor depuse on-line, originalele vor fi prezentate pentru certificarea formelor 

electronice în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere. 

Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante va fi afișat 

după aprobarea din ședința Senatului Universității din București din data de 18.05.2022. Data de 

finalizare a înscrierilor va fi anunțată în scurt timp. 

Tematica și bibliografia pot fi consultate AICI. 

Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe 

perioadă NEDETERMINATĂ poate fi consultat AICI. 

Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe 

perioadă DETERMINATĂ poate fi consultat AICI. 

https://drive.google.com/file/d/1jgKJXySTRuyz3JLu8-fw_jJr1ZSWacf8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jgKJXySTRuyz3JLu8-fw_jJr1ZSWacf8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v8efXVY5uaWC3RJd2QuXMVmvRL2AL1Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjFrcI_2ieOD0InxCCToRgah3FWMiUcH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vXP_eTOJv2d1GnDTb4kzaMTZMte9Dsc_/view?usp=sharing
mailto:concursuri@hr.unibuc.ro
https://drive.google.com/drive/folders/1j8RaV5veHnHiEUokRWKPuI887ll8wS8i?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fNpaxcdc9tA3UYwWBGxNVmvL2Q94uTJ8/view
https://drive.google.com/file/d/1esIVJPA5Mgd8JVAWbCqLSo7cYPBGCxsT/view


Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante pe 

perioadă DETERMINATĂ poate fi consultat AICI. 

ERATĂ 

Dintr-o eroare materială, în etapa 20.06.2022 – 24.06.2022 a Calendarelor desfășurării 

concursurilor didactice și de cercetare organizate pentru ocuparea posturilor vacante scoase la 

concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, au fost menționate incorect 

responsabilitățile comisiilor de concurs. 

În loc de: 

20.06.2022 – 24.06.2022 Comisia de Concurs evaluează dosarele depuse de candidați și notifică 

pe candidații care au primit avizul de a participa la concurs asupra datelor concrete de 

desfășurare a concursului și asupra subiectelor de concurs. 

Se va citi: 

20.06.2022 – 24.06.2022 Comisia de Concurs evaluează dosarele depuse de candidați și notifică 

pe candidații care au primit avizul de a participa la concurs asupra datelor concrete de 

desfășurare a concursului. 

Componența comisiilor de concurs poate fi consultată AICI 

Componența comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale poate fi 

consultată AICI 

Lista candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe 

durată NEDETERMINATĂ în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 poate fi 

consultată AICI 

Lista candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe 

durată DETERMINATĂ în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 poate fi 

consultată AICI 

Lista candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante scoase la concurs pe 

durată DETERMINATĂ în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 poate fi 

consultată AICI 

Programarea probelor de concurs poate fi consultată AICI 

https://drive.google.com/file/d/1rBo1HESPxtln8QRYOlIa3II3diNq4pho/view
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2022/05/Comisii-de-concurs-sem-II-2021-2022-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1GID6JKfKUf8VKNrm3ZW7XhrLN_6G1vW3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EvvB83WLmRtTkcnahiactkcFzkoWANpp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pfBqTpYvpeRfo5836MH5ui-YumqYDq3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZpkwCFFPDIKVAL29Sh2NI2RLZsFIMLA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yYtIpcjl9kY-BDeOvfUrt4K9vpITDlhO?usp=sharing


Documentele candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase 

la concurs pe durată NEDETERMINATĂ în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 

pot fi consultate AICI 

Documentele candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase 

la concurs pe durată DETERMINATĂ în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 pot 

fi consultate AICI 

Documentele candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante scoase 

la concurs pe durată DETERMINATĂ în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 pot 

fi consultate AICI    

Decizia de modificare a Comisiei de concurs pentru postul de Lector, poziția 29, Facultatea de 

Litere poate fi consultată AICI 

Temele prelegerilor pot fi consultate AICI 

Rezultatele concursurilor didactice și de cercetare pot fi consultate AICI  

 

Rezultatul contestației poate fi consultat AICI 

Rezultatele finale ale concursurilor desfășurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-

2022 pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe durată NEDETERMINATĂ pot fi 

consultate AICI 

Rezultatele finale ale concursurilor desfășurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-

2022 pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe durată DETERMINATĂ pot fi 

consultate AICI 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZzmD_Fouo8nWlVm5ST2VVGzwfhG-tCXG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eG9s2mjcru_0kZ8qgcDoq1WkniOLjwgG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VXlRoeq3yzGFBglGgfGToHznRuytGBbi?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DtRdGZp2jEYtpmXdNNLD5hnl9ea3rWVM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BpCFapLwTdu0FlzWLhtLol13v-4WbKwl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qLcYl2NL_F10hgK4Gy1CF5lj2BqVB3DI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-s6jk3PV3KoKMhpLuTx6361iU8-KWywT?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FFauU8kCtjK1E3RSBK9X0lMcZ4bvYebU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JTC7RvzgkLDo2igbLddh84_rmnxYn94B/view?usp=sharing

