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ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE
În data de 29.01.2021, ora 15.00, la Universitatea din Pitești, cu sediul în Pitești, str. Târgu din Vale
nr.1, organizează examenul de promovare în funcţia de Secretar gradul profesional I S din cadrul Centrului
pentru Relații Internaționale, urmare aprobării referatului înregistrat sub nr. 11171/21.10.2020 și hotărârea
Senatului Universității din Pitești din data de 14.12.2020.
Tematica și Bibliografia examenului de promovare:
I. Tematica examenului de promovare pentru postul de Secretar I S
Elemente strategice privind internaționalizarea UPIT
•

Elemente de protocol instituțional

•

Oferta de studii a UPIT

• Legislație școlarizare cetățeni străini, Românii de Pretutindeni, cetățeni români/europeni cu
studii în străinătate
•

Reglementări interne privind activitatea studenților internaționali în Universitatea din Pitești

• Reglementări interne privind activitatea studenților ERASMUS în Universitatea din Pitești
II. Bibliografia examenului de promovare pentru postul de Secretar I S
Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare
• Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din
România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata
taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, Anexa nr. 2 la
OMEN nr. 3900/16.05.2017
• Metodologie de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul
școlar/universitar 2017/2018 Anexă la OMEN Nr. 3.473 din 17 martie 2017
• Ordonanța Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de
școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu
sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic
European și din Confederația Elvețiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.
• OMEN nr. 3630/2018 noile prevederi referitoare la procedurile de recunoaștere și echivalare a
actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate pentru solicitanții care
intenționează să își continue studiile sau să lucreze în România
• Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului pentru Relații Internaționale CCpRI) al
UPIT
• Regulament privind activitatea studenților internaționali în Universitatea din Pitești
• Procedură operațională privind restituire și reportare taxe de școlarizare cetățeni străini și
studenți internaționali
• Regulament privind desfășurarea mobilităților Erasmus+ în UPIT.
Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: concursul va consta în probă scrisă.
Concursul va avea loc în str. Târgu din Vale nr. 1, sala nr. 19 Rectorat/parter astfel: proba scrisă în data de
29.01.2021, începând cu ora 15.00.
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Comisia de examinare numită prin Decizia emisă de Rectorul UPIT nr. 27 din data de 13.01.2021
stabileşte pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora
stabilită pentru examenul de promovare.
La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziția
candidatului lista subiectelor stabilite.
Candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de
dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea
elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii: a) cunoştinţe
teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul Universitatea din Pitești-Rectorat, precum şi
pe pagina de internet a acesteia, în termen de maxim două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
Rezultatul obţinut poate fi contestat în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea
decăderii din acest drept. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se
afişează la sediul Universitatea din Pitești-Rectorat în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a contestaţiei.
Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut mai sus.
Componența comisiei de examinare pentru postul de Secretar I S
1.
2.
3.
4.

Director CpRI, Conf.univ.dr. Loredana Bloju – Președinte
Coordonator Instituțional Erasmus+, Conf.univ.dr. Maria Miroiu - Membru
Secretar I S, Valentin Tuță – Membru
Secretar comisie, Monica Ardeleanu – administrator financiar RUS

1.
2.
3.
4.
5.

Componența comisie de soluționare a contestațiilor pentru postul de Secretar I S
Prorector Relații Internaționale, Conf.niv.dr. Corina Amelia Georgescu – președinte
Prorector relația cu studenții, Conf.univ.dr. Adrian Sămărescu – membru
Sef Biroul de Comunicare - Dr. Georgia Olteanu – membru
Secretar comisie, Monica Ardeleanu – administrator financiar RUS
Membru supleant, Secretar Prorector Cercetare științifică, Dna. Violeta Mincă – secretar I
S

RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

Direcția Resurse Umane,

Director Victor BRATU
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