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 ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE 

 
În data de 08.02.2021, ora 10.00, la Universitatea din Pitești, cu sediul în Pitești, str. Târgu din Vale 

nr.1, organizează examenul de promovare în funcţia de Secretar gradul profesional II S din cadrul Facultății de 

Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, Departamentul pentru Pregătirea Personalului, urmare 
aprobării referatului înregistrat sub nr. 11271/23.10.2020 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 II S 

 

1. Legea nr.1/2011: 

 

CAPITOLUL III 
 

- Sectiunea a 6-a - Examene de finalizate a studiilor 

- Sectiunea a 9-a- Diplome 

- Sectiunea a 10-a Studii universitare de licenţă 
- Sectiunea a 11-a Studii universitare de master 

- Sectiunea a 12-a Studii universitare de doctorat 

CAPITOLUL IV 
- Organizarea învăţământului postuniversitar (Secţiunea 1 şi a 2-a) 

CAPITOLUL X 

- Sectiunea 2-a – înmatricularea studenţilor.Registrul matricol unic al Universităţilor din 

România 
 

2. LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 a Arhivelor Naționale cu toate modificările și completările 

ulterioare : 

 

CAPITOLUL I 

- Secţiunea I – Evidenţa documentelor 
- Secţiunea a II-a – Selecţionarea documentelor 

- Secţiunea a IV-a – Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale 

- Secţiunea a III-a – Păstrarea documentelor 

CAPITOLUL VI 
- Răspunderi şi sancţiuni. 

3. Ordinul nr. 4156/27.04.2020 emis de Ministerul Educației și Cercetării pentru aprobarea 

Regulamentului –Cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de 
învățământ superior; 

4. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Secreatriat General. 

  
II. Bibliografia examenului de promovare pentru postul de Secretar II S 

 

1. Legea nr.1/2011; 

2. LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 a Arhivelor Naționale cu toate modificările și completările 
ulterioare; 

3. Ordinul nr. 4156/27.04.2020 emis de Ministerul Educației și Cercetării pentru aprobarea 

Regulamentului –Cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de 
învățământ superior; 

4. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Secretariat General. 

 

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.  
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 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 de ședințe Rectorat/parter astfel: proba scrisă în data de 

08.02.2021, începând cu ora 10.00. 

Comisia de examinare numită prin Decizia emisă de Rectorul UPIT nr. 53 din data de 21.01.2021 
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 II S 

 

-  Preşedinte: Conf. univ. dr. Claudiu Langa-Decan, 
-  Membru:    Conf. univ. dr. Ionuț Bulgaru, 

-  Membru:    Smaranda Găvan-Secretar Șef, 

 Secretar:     Monica Ardeleanu-Administrator financiar I S. 

 
Componența comisie de soluționare a contestațiilor pentru postul de Secretar II S 

 

-  Preşedinte: Conf. univ. dr Delia-Rodica Duminică-Prodecan, 

-  Membru:   Ioana-Ionela Giulan-Secretar II S, 

-  Membru:   Mihaela Marcu-Secretar I S, 

 Secretar:    Monica Ardeleanu-Administrator financiar I S. 
 

 

                                RECTOR,  
 

            Conf.  univ. dr.  ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 
                                                             Direcția Resurse Umane, 

 

 
                                                     Director Victor BRATU 
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