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ANUNȚ 

 

privind examenele de promovare pe posturile pentru care s-a aprobat transformarea într-o 

treaptă / grad profesional imediat superior în ședința Senatului din data de 25.06.2018. 

 

Data, ora și locul desfășurării examenului: 

I. în perioada 12 – 13.07.2018 ora 12, după caz, comisia de examinare poate stabili o altă dată și 

oră, în funcție de specificul şi programul activităților curente; 

II. Bibliografia și după caz, tematica (elaborată de ierarhie), aprobată de rector este cea anexată 

la referatul de evaluare; 

III. Modalitatea de desfășurare a examenului: 

              - probă scrisă stabilită de Comisia de examen. 

IV. Examenul de promovare se organizează și desfășoară conform dispozițiilor Ordinului MEN 

nr. 5.138 / 2014, respectiv: 

 

 Comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, desemnate prin decizia 

Rectorului  Universităţii din Piteşti, sunt formate din 3 membri cu experienţă şi cunoştinţele 

necesare în domeniul postului în care se face promovarea şi un secretar. 

  Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în 

comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

  Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a 

tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, 

cu cel mult 2 ore înainte de ora stabilită pentru examenul / concursul de promovare. 

  La locul, data şi ora stabilită pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la 

dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.  

 Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de 

examinare. 

 Durata examenului / concursului 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 / concursului de promovare fiecare membru al comisiei de examen / 

concurs notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza 

următoarelor criterii: 

- cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate, 

- abilităţi de comunicare, 

- capacitate de sinteză, 

- complexitate, iniţiativă, creativitate. 

 Comisia stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut mai sus. 

 Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare. 

 Punctajul minim de promovare este de 50 puncte. 

 Rezultatele se afişează la sediul Universităţii din Piteşti (Rectorat) precum şi pe pagina de 

internet a acestuia, după caz în termen de 2 zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia. 

Candidaţi nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie 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 Universităţii din Piteşti (Rectorat) precum şi pe pagina de internet a acestuia, după caz în 

termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.  
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- Ca urmare a promovării examenului de promovare, încadrarea în noua funcţie se face 

începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea, iar fişa de post 

se modifică şi se completează cu noi atribuţii. 

- În situaţia în care persoana examinată nu a obţinut punctajul minim, aceasta rămâne 

încadrată pe funcţia deţinută anterior, respectiv pe gradul / treapta profesională avut / avută. 

 

 

 

 

 

 

        Pentru conformitate, 

 

                Șef Serv.  R.U.S       

 

             Victor BRATU 
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