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Cuvânt înainte 
 
 

Universitatea din Piteşti îşi asumă, prin Carta UPIT, misiunea de a genera şi transfera cunoaştere către 
societate prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic. Strategia pe termen lung în legătură 
cu dezvoltarea cercetării ştiinţifice în Universitatea din Piteşti, definită prin Planul strategic al UPIT 2016-2020, 
are ca obiectiv creșterea volumului și a relevanței activităților de cercetare științifică din universitate pentru a 
asigura încadrarea instituției în categoria universităților pentru educație și cercetare. 

Pentru implementarea acestei strategii, în UPIT s-au dezvoltat mecanisme şi structuri adecvate, care permit 
o abordare unitară şi integrată a activităţilor de cercetare ştiinţifică. Acestea au la bază strategia naţională de 
cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, domeniile de specializare inteligentă şi poziţionarea geografică a UPIT 
într-o regiune cu potenţial ridicat de dezvoltare economică. 
 Pentru dezvoltarea climatului şi a culturii academice centrate pe cercetarea aplicativă a fost 
înfiinţat Centrul de Transfer Tehnologic a cărui misiune constă în stimularea colaborării dintre Centrele 
de Cercetare din universitate și mediul socio-economic, prin susţinerea şi încurajarea transferului 
tehnologic şi introducerea în circuitul economic a propriilor rezultate ale cercetării ştiinţifice. Activitățile 
Centrului de Transfer Tehnologic sunt orientate în trei direcţii: 

- dezvoltarea de parteneriate cu firme, asociaţii profesionale, structuri administrative regionale, 
clustere, parcuri ştiinţifice şi alte centre de transfer tehnologic din ţară; 

- creşterea vizibilităţii activităţilor de cercetare din universitate şi promovarea transferului 
tehnologic prin identificarea posibilităţilor de colaborare dintre mediul academic şi parteneri 
din mediul socio-economic; 

- asigurarea de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea acordurilor de parteneriat şi a 
contractelor de cercetare sau de prestări servicii. 

În acest contex a fost dezvoltat acest Catalog de servicii, produse şi tehnologii, prin care se 
doreşte promovarea activităţilor ce pot fi realizate de centrele de cercetare din UPIT pentru parteneri din 
mediul socio-economic. Aceste activităţi sunt prezentate sub forma unor fişe de prezentare în care sunt 
descrise sintetic ofertele de servicii, produse şi tehnologii, infrastructura relevantă a centrelor de cercetare 
şi datele de contact ale directorilor centrelor de cercetare. Cele 69 fişe de prezentare provin din 10 centre 
de cercetare și 2 laboratoare care au dorit să-şi prezinte oferta şi sunt grupate pe facultăţile din care fac 
parte. 

Considerăm că acest catalog reprezintă un alt pas important al Universităţii din Piteşti în 
dezvoltarea colaborărilor cu partenerii din mediul socio-economic şi pentru creşterea activităţilor de 
transfer tehnologic, lucruri care, sperăm, vor contribui la dezvoltarea regională. 

 
Prorector pentru cercetare ştiinţifică şi informatizare, 

Prof. dr. ing. Eduard Laurenţiu NIŢU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
 
 

 
 

Cercetarea ştiinţifică şi creaţia universitară în UPIT 
Strategie 

Strategia pe termen lung a Universităţii din Piteşti în legătură cu cercetarea ştiinţifică are ca obiectiv 
creșterea volumului și a relevanței activităților de cercetare științifică din universitate pentru a asigura încadrarea 
instituției în categoria universităților pentru educație și cercetare.  

Structuri de management 
Coordonarea strategică a cercetării ştiinţifice la nivelul universităţii revine prorectorului pentru cercetare 

ştiinţifică şi informatizare (https://www.upit.ro/ro/cercetare-stiintifica), care este sprijinit de următoarele structuri: 
 Centrul de Cercetare - Dezvoltare - Inovare (CCDI): asigură managementul operativ al acţiunilor suport 
pentru cercetarea științifică și creația universitară la nivelul Universității din Pitești. 

Centrul de Transfer Tehnologic (CTT): stimulează colaborarea dintre Centrele de Cercetare din universitate 
și mediul socio-economic.  

Centrul pentru Tehnologia Informației, Calculatoare și Informatizare (CTICI): asigură sprijinul 
informatic și de comunicații pentru facultățile și structurile Universității.  

Universitatea din Piteşti colaborează cu Centrul Regional de Proprietate Industrială, care este o structură a 
OSIM în UPIT, pentru diseminarea informaţiilor din domeniul Protecţiei Proprietăţii Industriale. 

Structuri de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară  
Activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară din UPIT constă în: cercetare ştiinţifică 

fundamentală şi aplicativă, dezvoltare şi inovare, servicii de expertiză şi consultanţă, creaţie artistică, performanţă 
sportivă şi se desfăşoară în cadrul: 

- Centrului Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovatoare destinate 
industriei de automobile (CRC&D-Auto): centru de cercetare de excelenţă, în care se defăşoară activităţi de 
cercetare inter- şi multi-disciplinare de înaltă competitivitate. CRC&D-Auto s-a înfiinţat pe baza unui proiect în 
valoare de 29 700 000 lei în cadrul competiţiei POS CCE Axa prioritară 2 – CDI: Operaţiunea 2.2.1 (proiect finalizat 
la 31 decembrie 2015); 

- Centrelor / laboratoarelor de cercetare aflate în subordinea departamentelor, în care se realizează teme 
de cercetare în concordanţă cu misiunile programelor de studii coordonate.  

 

 
Figura 1. Structura centrelor de cercetare din UPIT 
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O parte dintre activităţile de cercetare şi creaţie universitară sunt coordonate de Şcolile doctorale. În 

prezent, în UPIT există 8 şcoli doctorale, acoperind 10 domenii de doctorat (Ingineria autovehiculelor, Inginerie 
mecanică, Inginerie industrială, Ingineria materialelor, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii 
informaționale, Știința sportului și educației fizice, Matematică, Informatică, Filologie, Biologie), în care îşi 
desfăşoară activitatea 40 de conducători de doctorat. 

Rezultate ale cercetării ştiinţifice şi creaţiei universitare 
 Activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară se desfăşoară pe baza planurilor interne de 
cercetare-dezvoltare-inovare (PICDI) ale unităţilor de cercetare, în cadrul unor proiecte de cercetare finanţate pe 
bază de competiţie (care permit atragerea unor importante fonduri pentru cercetare) sau din resurse proprii. 
 

 
Figura 2. Număr de proiecte de cercetare finanţate (derulate) în 2015-2017 

 
Rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică se concretizează în: susţinerea de teze de doctorat; 

publicarea de cărţi de specialitate, monografii, tratate, antologii, studii; articole ştiinţifice publicate în reviste de 
specialitate ori volume ale manifestărilor ştiinţifice; obţinerea de brevete de invenţii. O parte dintre acestea sunt 
diseminate în cadrul unor manifestări ştiinţifice organizate de UPIT sau prin buletine ştiinţifice editate de UPIT. 

 

 
Figura 3. Rezultate ale cercetării ştiinţifice la nivelul UPIT: 2015 - 2017 
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UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CRC&D-AUTO 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 
 

DEZVOLTARE DE METODE DE ANALIZĂ 
 
Domeniul de activitate  

 

 
LABORATOARELE DE CALITATE ȘI INCERCAREA MATERIALELOR DIN CADRUL COMPANIILOR 
CU ACTIVITATE PRODUCTIVA, DIN DIVERSE DOMENII: CONSTRUCȚII, MASE PLASTICE, 
PRELUCRARI MECANICE, METALURGIE. 

 
 

Descriere 
 

 
 
 
Determinarea tensiunilor reziduale pe 
probe metalice in acord cu standardele 
ASTM/SAE. 
 
Defectoscopie nedistructivă prin 
termografie activă in IR. 
 
 

 

 
 

 

Infrastructura utilizată 
 

 
Difractometru de radiații X specializat pentru determinarea tensiunilor reziduale 
pe microarii Rigaku AUTOMATE II  
 
Cameră de termoviziune FLIR ThermaCam SC2000 

 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Îmbunătățirea calității produselor prin metode mai eficiente de control al calității. 

 
 

Contact 
 
 
Nume 

Dr.fiz. Cătălin Marian DUCU 
 

Email/telefon 
catalin.ducu@upit.ro, 0727356195 

  

mailto:catalin.ducu@upit.ro,


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CRC&D-AUTO 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 
 

SERVICII DE TESTARE ȘI ANALIZE 
 
Domeniul de activitate  

 

 
COMPANII CU ACTIVITATE PRODUCTIVA, DIN DIVERSE DOMENII: CONSTRUCȚII, MASE 
PLASTICE, PRELUCRARI MECANICE, METALURGIE, CARE NU AU UN LABORATOR PROPRIU. 

 
 

Descriere 
 

 
Analize micro-structurale prin tehnici cu 
radiații X (determinarea compoziției de faze, a 
microstructurii și corelațiilor acestora cu 
proprietățile macroscopice, determinarea 
conținutului de austenită reziduală); 
 
Analize optice metalografice (metalografie 
optică, determinarea microdurității); 
 
Testarea mecanică a materialelor (încercare 
la tracțiune, încercare prin șoc mecanic); 
 
Caracterizări morfologice prin microscopie 
electronică de baleiaj. 
 

 

 

 
 

Infrastructura utilizată 
 

Microscopul electronic de înaltă rezoluție (SEM și STEM) Hitachi SU8230 
Microscopul Electronic cu Scanare Hitachi SU 5000 
Mașina universală de încercare la tracțiune 
Difractometrul de radiații X Rigaku ULTIMA IV 

 
 

Performanțe îmbunătățite 
 
 

Suport pentru activitatea companiilor în etapa de dezvoltare de produs sau în etapa de 
producție, pentru optimizarea procedeelor tehnologice. 

 
 

Contact 
 
 
Nume 

Dr.fiz. Cătălin Marian DUCU 
 

Email/telefon 
catalin.ducu@upit.ro, 0727356195 

mailto:catalin.ducu@upit.ro,


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CRCD & Auto 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

CALCUL CU ELEMENT FINIT 
 
Domeniul de activitate  
 

 
  INGINERIE INDUSTRIALĂ 

 
 

Descriere 
 

 

- Modelarea şi simularea comportării 
unor produse ȋn exploatare; 
- Modelarea şi simularea unor procese 
de deformare plastică la rece: 
ambutisare, simularea unor procedee de 
obţinere a profilelor prin deformare 
plastică; 
- Modelarea şi simularea unor procese 
de sudare: sudare prin frecare cu 
element activ rotitor. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Infrastructura utilizată 
 

 
Stație de lucru. 
Soft de simulare cu elemente fimite - ABAQUS/CAE-SE 6.14 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 

Modelele virtuale realizate cu ajutorul programelor de calculator permit 
cunoașterea comportării produselor sau modul de desfășurare a proceselor încă 
din faza de proiectare conducând ȋn final la optimizarea sistemelor ce depind 
de un număr mare de parametri. 
 

Contact 
 
 
Nume 

Daniela-Monica IORDACHE 
 

Email/telefon 
monica,iordache@upit.ro / 0740581916 
 

mailto:laura.luca@icia.ro


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CRCD & Auto 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

 

TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE PENTRU PRELUCRAREA 
MASELOR PLASTICE SI MATERIALELOR COMPOZITE – 

curs postuniversitar 
 
Domeniul de activitate  
 

 
 INGINERIE INDUSTRIALA 

 

Descriere obiective: 
 

 Pregătirea inginerilor pentru a interpreta 
şi concepe tehnologii specifice 
produselor polimerice şi compozite; 

 Specializarea absolvenților de studii 
superioare inginerești în domeniul cotării 
standardizate ISO specifice matrițelor de 
injecție mase plastice şi cauciuc; 

 Explicarea şi interpretarea unor procese 
tehnologice de asamblare pentru 
produse din mase plastice proiectate în 
condiţii impuse; 

 Evaluarea calitativă a unui proces 
tehnologic de asamblare pentru produse 
din mase plastice şi stabilirea avantajelor 
şi a limitelor sale de aplicare; 

 Acumularea de competențe privind 
construcția si utilizarea matriţelor de 
injecţie plastic si cauciuc.  

 

 
 
 
 

 

Infrastructura utilizată 
 

Laboratoare de specialitate ale Universităţii din Piteşti şi ale Universităţii Politehnica din 
Bucureşti 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

Absolventii cursului dobândesc cunoştinţe solide, de actualitate, despre mase plastice, 
materiale compozite şi cauciuc, cât şi despre tehnologiile noi de prelucrare şi asamblare. 
 

Contact 
 

Nume 
     Alin Daniel RIZEA 
Email/Tel. 
     alin.rizea@upit.ro / 0742 223 091 
 



  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CRCD & Auto 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

Curs TOLERANŢE ŞI MĂSURĂRI – COTARE ISO 
 
Domeniul de activitate  
 

 
    INGINERIE INDUSTRIALA 
 

Descriere 
 

 

Utilizarea noilor standarde ISO de 
dimensionare și tolerare geometrică 
permite întreprinderilor să  realizeze 
desene care să fie interpretate 
corect (fără ambiguităţi) atât de 
utilizatorii interni cât şi de cei externi. 
 
 

 

 

Infrastructura utilizată 
 

- 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

Sistemul ISO de cotare reprezintă un mijloc de comunicare eficient între diferiţii 
actori implicaţi în realizarea unui produs: proiectantul, tehnologul, fabricantul, 
utilizatorul etc.  
 

Contact 
 
Nume 

Alin Daniel RIZEA 
Email/Telf 

alin.rizea@upit.ro / 0742 223 091 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:alin.rizea@upit.ro


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CRCD & Auto 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

ANALIZA PERFORMANȚEI SISTEMELOR DE PRODUCȚIE  
 
Domeniul de activitate  
 

 
INGINERIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL 

 

Descriere 
 
 

Simularea este un instrument ce 
poate fi folosit pentru : 
 identificarea bottleneck-urilor 

dintr-o linie de productie noua 
sau existentă; 

 analiza și testarea înainte de 
implementare într-un sistem 
real a modificărilor de layout, 
a schimbării sistem de 
transport intern (AGV, 
conveior), modificarii 
cantităților din WIP etc. 

 verificarea și îmbunătățirea 
gradului de utilizare a 
echipamentelor (OEE). 

 

 
 

Infrastructura utilizată 
 

Soft de simulare cu evenimente discrete ARENA Rockwell 
Statii de lucru  
 
 
Performanțe îmbunătățite 
 

Optimizare fluxuri de producție 
Dimensionare stocuri interoperaționale – WIP 
Optimizare sistemului de transport intern 
Optimizare grad de utilizare utilaje 
 

Contact 
 
Nume 

Ana Gavriluță 
Email/Telf 

ana.gavriluta@upit.ro/ 0746101580 
 
 

mailto:ana.gavriluta@upit.ro


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CRCD & Auto 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

 

LAYOUT DESIGN 
 

 
Domeniul de activitate  
 

 
 INGINERIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL 

 

Descriere 
 

Serviciul de layout design va 
ajută în: 
  Crearea de noi modele 

conceptuale de layout desing 
conform cerințelor clientului 
 

 Examinarea și modificarea 
layout-ului unui sistem de 
producție  pentru noi cerințe 
(creșterea diversității 
produselor) 

 

 

 

Infrastructura utilizată 
 

Soft-uri de simulare a layout design-ului 
Statii de lucru  
Laborator cu platforme de layout design 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

Optimizare suprafețe 
Reducerea modificărilor pentru introducerea de noi produse sau modificarea 
procesului de producție  
 

Contact 
 
Nume 

Eduard Nitu 
Email/Telf 

eduard.nitu@upit.ro  
 
 
 
 
 

mailto:eduard.nitu@upit.ro


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CRCD & Auto 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

LEAN MANUFACTURING 
 
Domeniul de activitate  
 

 
    INGINERIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL 
 

Descriere 
 

 

Conceptul Lean Manufacturing 
va ajută să: 
 Analizați fluxul de producție 

cu ajutorul Value Stream 
Mapping pentru a identifica 
activitățile fără valoare 
adăugată 
 

 Identificați metodelor şi 
instrumentelor specifice ce 
pot crește performanța 
sistemului de producție 

 

 

Infrastructura utilizată 
 

Laborator cu platforme pentru învățarea conceptului Lean Manufacturing: 
platforma de VSM, 5S, KPI etc. 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

Sistem de producție performant 
Reducere lead time 
Eliminarea activităților fără valoare adugată 
 

Contact 
 
Nume 

Ana Gavriluță 
Email/Telf 

ana.gavriluta@upit.ro / 0746101580 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:ana.gavriluta@upit.ro


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE  

PENTRU PERFORMANȚĂ UMANĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU  
 

ASISTENTA STIINTIFICA DE SPECIALITATE 
PRIN ȘCOALA DOCTORALA  

Domeniul de activitate :  
 

ȘTIINȚA SPORTULUI 
 
 
Descriere:  
 
Măsurarea, evaluarea și apreciere unor componente ale capacităţii motrice şi funcționale, diagnoză, 
intervenții ameliorative, antrenament complementar, optimizarea condiţiei fizice. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Infrastructura utilizată 

 
Analizor schimburi gaze pulmonare CardioCoach;  
Spirometru - Spiro Plus, Spirodoc; 
Ceas Polar V800; 
Aparat pentru măsurarea nivelului de acid lactic - Arkray Lactate Pro 2; 
Analizor corporal Tanita; 
Bicicleta ergometrică; 
Bandă de alergare – Kettler; 
Program de analiză cinematică a mişcării - Dartfish – ProSuite; 
Sistem de cronometrare electronic wireless Microgate Witty; 
Sistem electronic de semafoare inteligente Microgate Witty Sem; 
Sistem electronic de cronometrare -  Globus Ergo Timer; 
Platformă de măsurare a forţei tip Kistler; 
Sistem de analiză biomecanică Optto Jump; 
Simulator de condiţii nautice; 
Platformă de echilibru – Sensamove. 

Performanțe îmbunătățite 
  Identficarea unor parametrii obiectivi de analiză a comportamentului motric specializat 
  Realizarea diagnozei sportive din perspectivă motrică și fiziologică 
  Monitorizarea unor parametrii obiectivi ai comporamentului motric specializat 
  Ofertă de varaite de antrenament complementar 

 
Contact 

 

Nume, prenume: Mihăilescu Liliana, Mihai Ilie 
Email/telefon:  lilimih2003@yahoo.com, tel 0722432600 
ilie112004@yahoo.com, tel. 0741012750 

mailto:lilimih2003@yahoo.com
mailto:ilie2044@yahoo.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE  

PENTRU PERFORMANȚĂ UMANĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU  
 

SCHI ALPIN SI SNOWBOARDING 
 
Domeniul de activitate  

 

SPORTURI DE IARNA, ACTIVITAȚI DE TIMP LIBER 
 
 
 Descriere:  
 
 

Grupe relativ omogene de diferite vârste, gen, 
pregătire fizică, cu sau fără experiență anterioară 
pot învăța sau pot acumula cunoștințe avansate 
de practicare a celor mai îndrăgite sporturi de 
iarnă: schi alpin și snowboard. 
Grupele de copii, adolescenți, elevi ori colectivele 
de lucru din întreprinderi,  sunt cele mai potrivite 
categorii de beneficiari ai acestui serviciu. 
Cursurile se vor practica în serii de 2-4 zile, pe 
cele mai renumite pârtii din România, în stațiunea 
Poiana Brașov.  
Cazarea se va efectua la Cabana Postăvaru-
Julius Romer, întru-un cadru natural mirific, în 
mijlocul pârtiilor, la altitudinea de 1600m., pe bază 
de rezervare perfectată prin serviciul CCPU, cu 
cel puțin 2 luni înainte.  

 

 
Infrastructura utilizată 

 
  Schiuri de diferite lungimi, adaptate atât inițierii cât și consolidării nivelului de schi. 
  Bețe de schi; 
  Bocanci de schi, diferite mărimi; 
  Plăci de snowboard; 
  Ghete de snowboard, diferite mărimi. 

 
Performanțe îmbunătățite 

 
 Inițiere în sporturile schi alpin și snowboard; 
 Dobândirea capacității de practicare a schiului alpin și a snowboarding-ului pe pârtii și zăpezi variate;  
 Optimizarea condiției fizice și a stării mentale, prin practicarea de activități fizice în aer curat, în cadru 
montan puternic ozonificat. 
 
Contact 

 
Nume, prenume : Roșu Daniel, Naiba George, Mateescu Adriana, Enache Sebastian 
Email/telefon: danielrosu333@yahoo.com , tel. 0744437883, bobby.naiba@yahoo.com, 0747 
232222, adrianamate30@yahoo.com, adrianamateescu@ymail.com , 0723618909, 
enachecst@yahoo.com,  0744702345 

mailto:danielrosu333@yahoo.com
mailto:bobby.naiba@yahoo.com
mailto:adrianamate30@yahoo.com
mailto:adrianamateescu@ymail.com
mailto:enachecst@yahoo.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE  

PENTRU PERFORMANȚĂ UMANĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU  
 

TEAMBUILDING 
 
Domeniul de activitate  

 

ECONOMIE, INTREPRINDERI, CORPORAȚII 
 
 
 Descriere 
 
 

 
Activitățile de teambuilding se pot desfășura pe 
durata a 1-4 zile, prin scoaterea colectivelor de 
lucru în afara cadrului de lucru din întreprinderi, 
presupunând deplasare, cazare și desfășurarea 
de activități specifice, indoor sau outdoor, în 
special în cadru natural, având ca obiective 
secundare recreerea, învățarea sau dezvoltarea 
personală. Activitățile premergătoare vizează 
diagnoza grupurilor de muncă, iar cele specifice 
vor fi focusate pe cooperarea dintre membrii 
echipelor, dezvoltarea creativității stimularea 
inițiativei, creșterea încrederii în sine și în ceilalți 
ori evidențierea leadership-ului. 
 

 

 
Infrastructura utilizată  
 

 Echipamente si accesorii specifice activităților de teambuilding; 
 Serviciile de deplasare, cazare, masă sunt externalizate, comandate suplimentar prin CCPU, pe bază        
de negociere ofertant/beneficiar. 

 
Performanțe îmbunătățite 

 
 Îmbunătățirea abilităților de luare a deciziilor de grup. 
 Prevenirea și gestionarea conflictelor din grupurile de muncă. 
 Realizarea de echipe de lucru valoroase și puternice. 
 
Contact 

 
Nume, prenume : Daniel Roșu, Valentina Stefănică 
Email/telefon: danielrosu333@yahoo.com , 0744437883 
vali23stef@yahoo.com, 0721176462 
 

 
  

mailto:danielrosu333@yahoo.com
mailto:vali23stef@yahoo.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE  

PENTRU PERFORMANȚĂ UMANĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU  
 

FITNESS IN SALI SPECIALIZATE 
 
Domeniul de activitate  

 

ACTIVITAȚI DE TIMP LIBER 
 
 
Descriere 
 

 
Activitățile de fitness se desfășoară în sala 
specializată pentru fitness a Sălii Polivalente din 
incinta Universității din Pitești Str. Gheorghe Doja 
nr. 41, prin exerciții adresate diferitelor grupe 
musculare, efectuate pe aparatură specializată, 
folosind haltere și gantere, stability-balls,  sau 
propriul corp, ori prin antrenament de tip cardio 
sau stretching.  
Antrenamentele sunt asociate cu sfaturi 
profesioniste de dietă corectă și echilibrată în 
raport cu vârsta, genul si tipul de antrenament. 
 

 

 
Infrastructura utilizată   
 

Aparatură specializată pentru dezvoltare musculară segmentară, 
Haltere și gantere, 
Mingi de tip stability-ball, 
Banci de gimnastică,  
Spalier,  
Bară fixă, 
 

 
Performanțe îmbunătățite  
 

Tonifiere și hipertrofie musculară,  
Scăderea în greutate, 
Optimizarea condiției fizice, 
Combaterea stesului și a depresiilor, 
Îmbunătățirea supleței și a flexibilității articulare, 
Scaderea riscului de accidentare in timpul antrenamentelor sportive. 
 

Contact 
 
Nume, prenume : Adriana Mateescu 
Email/telefon: adrianamate30@yahoo.com, adrianamateescu@ymail.com , 0723618909 
 

mailto:adrianamate30@yahoo.com
mailto:adrianamateescu@ymail.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE  

PENTRU PERFORMANȚĂ UMANĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU  
 

GIMNASTICA AEROBICA 
 

Domeniul de activitate  
 

SPORT, ACTIVITAȚI DE TIMP LIBER 
 
 
 Descriere 
 
 
 
Activitățile de gimnastică aerobică se desfășoară  
în sala specializată de fitness a Sălii Polivalente 
din incinta Universității din Pitești, Str. Gheorghe 
Doja , 41, prin ședințe de 1-1,5 ore, utilizând 
exerciții de gimnastică efectuate în orto și 
clinostatism, acompaniate de muzică. 
 

 

 
 

Infrastructura utilizată  
 

Sală specializată cu parchet, oglinzi, vestiare, aparate muzicale. 
 

 Performanțe îmbunătățite 
 

  Scăderea în greutate, 
  Optimizarea condiției fizice, 
  Combaterea stesului și a depresiilor, 
  Îmbunătățirea supleței și a flexibilității articulare, 
  Expresivitate 
  Socializare 
 
Contact 
 

Nume, prenume : Corina Popescu, Larisa Rada 
Email/telefon: corrina.popescu@yahoo.com , 0721 153666 
larisa_rada@yahoo.com, 0745 354721 

 
 

  

mailto:corrina.popescu@yahoo.com
mailto:larisa_rada@yahoo.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE  

PENTRU PERFORMANȚĂ UMANĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU  
 

FITNESS ÎN AER LIBER 
 

Domeniul de activitate 
 

SPORT, ACTIVITAȚI DE TIMP LIBER 
 
 

Descriere 
 
 
Obținerea unei condiții fizice  și a unei stări de 
sănătate optime poate fi influențată de efectuarea  
de activități în natură, în parcuri și spații urbane 
special amenajate.  
Activitățile pot fi efectuate individual ori în grupuri 
relativ omogene, Mijloacele folosite sunt jogging-
ul, precum și mișcările segmentare și globale de 
gimnastică, ori exercițiile musculare efectuate sub 
îndrumare, la aparatele de fitness special 
construite în aer liber pentru comunitate.  
 

 

 
Infrastructura utilizată  
 

Activitățile de fitness în aer liber se pot face oriunde în natură, dar, cu predilecție, în parcurile urbane. 
Activitatea nu utilizează echipamente specializate altele decât echipamentul individual de sport adaptat 
vremii și temperaturii exterioare, compus din pantofi de alergare, trening, sort, tricou și sapcă de soare.   
 
Performanțe îmbunătățite 
  Combaterea sedentarismului individual; 
  Optimizarea condiției fizice; 
  Întărirea stării de sănătate; 
  Tonifiere musculară; 
  Socializare; 
  Scăderea în greutate, arderea caloriilor în exces; 
  Stare psihică optimă; 
 
Contact 

 
Nume, prenume : Aura Macri, Mihaela Butnariu, Maura Stancu,  
Email/telefon: auramacri@yahoo.com,  0722616009 
bmihaela2108@yahoo.com, 0744 681832 
stancu_maura@yahoo.com , 0740 259 314  
 

mailto:auramacri@yahoo.com
mailto:bmihaela2108@yahoo.com
mailto:stancu_maura@yahoo.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE  

PENTRU PERFORMANȚĂ UMANĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU  
 

BASCHET 
 
Domeniul de activitate  

 

SPORT, ACTIVITAȚI DE TIMP LIBER 
 
 
Descriere 
 
 
Baschetul este un sport colectiv cu mingea,la 
modă în zilele noastre, care presupune  
executarea unor mișcări variate, solicitând o 
coordonare complexă a întregului corp.  
Serviciul se adresează copiilor de diferite vârste, 
de ambele genuri, dar poate fi accesat și de grupe 
relativ omogene de adulți. 
 

 

 
Infrastructura utilizată  
 

Baschetul se desfășoră în Sala Polivalentă din incinta Universității din Pitești, Str. Gh. Doja, 41, după 
un orar stabilit în funcție de formarea grupelor de lucru. Suprafața de joc este dintre cele mai moderne din 
țară, cu panouri de baschet amplasate fix sau mobil după cele mai pretențioase nevoi. Mingile utilizate 
sunt adaptate vârstei și nivelului de instruire. Echipamentul individual este accesorizat cu tricouri 
personalizate.   

 
Performanțe îmbunătățite 
 

  Combaterea sedentarismului individual; 
Optimizarea condiției fizice; 
Întărirea stării de sănătate; 

  Tonifierea musculară; 
Socializare, învățarea spiritului de echipă; 
Dezvoltarea complexă a personalității, dezvoltarea emoțională, a încrederii în sine, gestionarea 
eșecului și succesului, dezvoltarea perseverenței, autodisciplinarea; 
Scăderea în greutate, arderea caloriilor în exces; 

 
Contact 
 
Nume, prenume : Florin Cojanu, Leonard Julien Fleancu, George Naiba 
Email/telefon: coj_florin@yahoo.com ,  0742 088317 , 
leonef2002@yahoo.com , 0766 313863 
bobby.naiba@yahoo.com, 0747 232222 
 

 
  

mailto:coj_florin@yahoo.com
mailto:leonef2002@yahoo.com
mailto:bobby.naiba@yahoo.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE  

PENTRU PERFORMANȚĂ UMANĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU  
 

VOLEI 
 
Domeniul de activitate 

 

ACTIVITAȚI DE TIMP LIBER 
 
 
 Descriere 
 
 
Voleiul este un sport care sprijină dezvoltarea 
fizică și psihică a copilului de peste 10 ani, fiind un 
mijloc minunat de petrecere a timpului liber al 
școlarului. Prin practicarea voleiului copiii devin 
mai serioși, învață să-și priorritizeze mai bine 
nevoile și responsabilitățile în viață. 
Serviciul se desfășoară pe grupe de vârstă și gen 
relativ omogene. 
 

 

 
Infrastructura utilizată  
 

Voleiul se desfășoră în Sala Polivalentă din incinta Universității din Pitești, Str. Gh. Doja, 41, după un 
orar stabilit în funcție de formarea grupelor de lucru. Suprafața de joc este dintre cele mai moderne din 
țară, cu terenuri marcate, pentru mai multe echipe ce pot lucra simultan. Mingile utilizate sunt de nouă 
generație. Echipamentul individual este accesorizat cu tricouri personalizate.   

 

Performanțe îmbunătățite 
  Combaterea sedentarismului individual; 

Optimizarea condiției fizice; 
Întărirea stării de sănătate; 

  Tonifierea musculară; 
Socializare, învățarea spiritului de echipă; 
Dezvoltarea complexă a personalității copilului, dezvoltarea emoțională, a încrederii în sine, 
gestionarea eșecului și succesului, dezvoltarea perseverenței, autodisciplinarea; 
Combaterea anxietății si a depresiei; 
Scăderea în greutate, arderea caloriilor în exces. 
 

Contact 
 

Nume, prenume : Larisa Rada, Luminița Amzăr, Diana Hristache, Valentina Stefănică 
Email/telefon: larisa_rada@yahoo.com , elenaamzăr@yahoo.com , hristache_diana@yahoo.com 
, vali23stef@yahoo.com 
0745 354721, 0757 367128, 0723 223852, 0721176462 

 
 

mailto:larisa_rada@yahoo.com
mailto:elenaamz%C4%83r@yahoo.com
mailto:hristache_diana@yahoo.com
mailto:vali23stef@yahoo.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE  

PENTRU PERFORMANȚĂ UMANĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU  
 

DANS TERAPEUTIC 
 
Domeniul de activitate 
 

ACTIVITAȚI FIZICE DE INTREȚINERE   
 
 
   Descriere 
 
Dansul terapeutic este o abordare holistică de 
nouă generație, o formă de exprimare fizică ce 
utilizează mișcarea prin dans pentru a obține 
efecte benefice și curative, atât asupra corpului, 
cât și la nivel mental și emoțional. 
Seviciul se adresează persoanelor în vârstă, din 
cadrul azilelor de bătrâni, ce se pot mișca 
independent, ori sunt nevoite să folosească 
scaunul pe rotile. Aceștia sunt încurajați să se 
miște și să danseze liber, să execute pași de dans 
clasic ori popular prezentați de organizator.  
În cazul situațiilor de imobilizare în scaunul cu 
rotile, persoana este încurajată să participe, după 
posibilități, în modalități de practicare a dansului 
în perechi, alături de o persoană aptă să se miște 
independent pe acorduri muzicale lente. Terapia 
prin dans se va face numai la indicația și sub 
supravegherea unui terapeut stabilit de beneficiar 
(azilul de bătrâni).  

 

 
Infrastructura utilizată  
 
  Aparate muzicale adecvate 
  Activitatea se desfășoară în spațiile oferite de azile, utilizând săli comune de activități, precum sălile de 
recreere, holuri, ori săli de mese, în care se poate crea un spațiu de cel puțin 10 m² de mișcare. 
 
Performanțe îmbunătățite 
  Ameliorează dificultățile de comunicare și relaționare; 
  Îmbunățățește starea mentală și emoțională; 
  Ameliorează dificultățile fizice de mișcare; 
  Îmbunătățește comunicarea în cadrul grupului. 
Contact 

 

Nume, prenume : Viorel Năstase, Adriana Mateescu, Luminita Amzăr, Corina Popescu 
Email/telefon: viorelnastase@yahoo.com, adrianamateescu@ymail.com , amzar@yahoo.com, 
corrina.popescu@yahoo.com ,  
0723 183368, 0723 618909, 0757 367 128, 0721 153666  

mailto:viorelnastase@yahoo.com
mailto:adrianamateescu@ymail.com
mailto:amzar@yahoo.com
mailto:corrina.popescu@yahoo.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE  

PENTRU PERFORMANȚĂ UMANĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU  
 

TABERE ȘCOLARE 
 
Domeniul de activitate  

 

ACTIVITAȚI EDUCAȚIONALE DE TIMP LIBER 
 
 
Descriere 
 
  
Serviciul se desfășoară doar in perioada vacanțelor 
școlare, prin programe educaționale în scopul 
promovării turismului montan si formării in randul 
tinerilor a unor atitudini pozitive fata de natură. 
Taberele se organizează  vara sau iarna.  
În taberele de vară tinerii vor descoperi tainele 
muntelui, vor escalada, vor parcurge trasee 
montane, vor utiliza tiroliana, vor picta, vor folosi 
busola pentru orientare, se vor cățăra,  vor practica 
tirul cu arcul, vor învăța tehnici de supraviețuire pe 
munte și multe altele. Taberele de iarnă au ca 
principal scop învățarea schiului,  
pe grupe de inițiere și avansați, activitatea 
desfășurându-se cu instructori de schi.  
 

 

 
Infrastructura utilizată 

 
Cazarea este oferită în pensiuni/hoteluri din zona munților Apuseni/Făgăraș pentru taberele de vară și 
în pensiuni/cabane din zona Păltiniș (Sibiu) sau Straja (Hunedoara) pentru taberele de iarnă. 
Se oferă echipament de schi complet, transport cu firmă autorizată, monitor permanent pe pârtie, 
monitori pentru activități de cabană. Pentru taberele de vară se oferă monitorizare permanentă de către 
persoane calificate (profesori), monitori de timp liber specializați pe diverse activități montane. 

    
Performanțe îmbunătățite 
 
  Promovarea turismului ecologic, educarea respectului față de natură  
  Cunoașterea personală și interpersonală și dezvoltarea competențelor de lucru în echipă. 
  Îmbunățățirea condiției fizice și mentale a participanților. 

 
Contact 

 
Nume, prenume : Enache Sebastian, Enache Carmen 
Email/telefon:enachecst@yahoo.com,  0744702345 

 
 
 

mailto:enachecst@yahoo.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA 

NATURII  
OFERTĂ SERVICIU  

 
 

ÎNTOCMIRE AMENAJAMENTE PASTORALE 
 
 
Domeniul de activitate 

 
 
ŞTIINŢA MEDIULUI, ECONOMIE, AGRICULTURĂ 
 
 

Descriere 
 
 

 
 Studii privind structura vegetaţiei în pajişti 

şi tipurile de pajişti; 
 Evaluarea gradului de degradare al 

pajiştilor; 
 Stabilirea valorii pastorale, a capacităţii de 

păşunat; 
 Stabilirea de măsuri în vederea 

gospodăririi raţionale a fondului pastoral. 
 

 

 
 

 
 

Infrastructura utilizată 
 

 

Echipa de lucru cu experienţă în domeniu/dotări specifice ale laboratoarelor de fitosociologie,  
botanică, zoologie, geologie, ecologie 
 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 
 
Realizarea amenajamentelor pastorale pentru utilizatorii de pajişti (persoane fizice sau uridice) 
care doresc să acceseze fonduri europene aferente plăţilor pe suprafaţă 
 
 

Contact 
 
Nume 

Lector univ. dr. Neblea Monica Angela 
Email/telefon 

monica_neb@yahoo.com; 0743047424 
 
 

 

mailto:monica_neb@yahoo.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA 

NATURII  
OFERTĂ SERVICIU  

 
ÎNTOCMIRE SAU REVIZUIRE PLANURI DE MANAGEMENT  

 
 
Domeniul de activitate 
 
 
ECOLOGIE, BIOLOGIE, PROTECŢIA MEDIULUI 
 
 

Descriere 
 
 
 Studii de biodiversitate în siturile NATURA 

2000 
 Evaluarea stării de conservare a speciilor 

de interes comunitar şi a habitatelor 
naturale din siturile NATURA 2000 

 Evaluarea impacturilor (ameninţărilor) 
asupra speciilor de interes comunitar şi 
asupra habitatelor naturale din siturile 
NATURA 2000 

 Stabilirea măsurilor de management 
pentru menţinerea speciilor şi habitatelor 
naturale într-o stare favorabilă de 
conservare 

 

 

 
 

Infrastructura utilizată 
 
 

Echipa de lucru cu experienţă în domeniu, dotări specifice ale laboratoarelor de fitosociologie,  
botanică, zoologie, geologie, ecologie 
 
Performanțe îmbunătățite 
 

Realizarea planurilor de management pentru administratorii ariilor naturale protejate  
 
 

Contact 
 
Nume 

Lector univ. dr. Neblea Monica Angela 
 

Email/telefon 
monica_neb@yahoo.com; 0743047424 

 
 

 

mailto:monica_neb@yahoo.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA 

NATURII  
OFERTĂ SERVICIU  

 
 

MONITORIZAREA BIODIVERSITĂŢII  
 
 
Domeniul de activitate 
 
 
ECOLOGIE, BIOLOGIE, PROTECŢIA MEDIULUI 
 
 

Descriere 
 
 

 
 
Cercetări privind monitorizarea speciilor şi 
habitatelor naturale din siturile NATURA 
2000 

 
 

Infrastructura utilizată 
 

Echipa de lucru cu experienţă în domeniu/dotări specifice ale laboratoarelor de fitosociologie,  
botanică, zoologie, geologie, ecologie. 
 
 
 

Performanțe îmbunătățite  
 
Elaborarea planurilor de monitorizare pentru speciile de interes comunitar şi habitatele naturale 
din ariile naturale protejate. 
 

Contact 
 
Nume: 
Lector univ. dr. Monica Angela Neblea/ Lector univ. dr. Codruța Dobrescu/ Conf. univ. dr. Cristina Soare/ 
Lector univ. dr. Denisa Conete/ Lector univ. dr. Alina Truță/ Lector univ. dr. Daniela Bărbuceanu/ Lector 
univ. dr. Leonard Dorobăț.  
  
Email/telefon 
monica_neb@yahoo.com; 0743047424; codruta.dobrescu@upit.ro; soleil_cri@yahoo.com; 
denisa_conete@yahoo.com; alina_vladutu@yahoo.com; daniela_barbuceanu@yahoo.com; 
leonard.dorobat@upit.ro  
 
 

mailto:monica_neb@yahoo.com
mailto:codruta.dobrescu@upit.ro
mailto:soleil_cri@yahoo.com
mailto:denisa_conete@yahoo.com
mailto:alina_vladutu@yahoo.com
mailto:daniela_barbuceanu@yahoo.com
mailto:leonard.dorobat@upit.ro


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA 

NATURII  
OFERTĂ SERVICIU  

 
MONITORIZĂRI FACTORI ABIOTICI 

 
Domeniul de activitate 
 
PROTECŢIA MEDIULUI, ECOLOGIE, BIOLOGIE, AGRICULTURĂ 

 
 
 

Descriere 
 

Monitorizarea permanentă a unor factori 
ecologici (temperatura aerului, umiditatea 
relativă a aerului, temperatura punctului de 
rouă, temperatura la nivelul solului sau în sol) 
pe teren, în diferite locaţii din exterior sau în 
diferite incinte (încăperi).  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Performanțe îmbunătățite 
 
Monitorizarea temperaturii, umidităţii relative, a temperaturii punctului de rouă pe intervale 
diferite de timp (chiar şi luni), cu posibilitatea de colectare a datelor chiar şi din secundă în 
secundă, rezoluție temperatura: 0.1 °C; rezoluție umiditate: 0.1%RH.  
 
 

Contact 
 
Nume : 

Lect. dr. ing. Dorobăţ Leonard 
 

Email/telefon: 
leonard.dorobat@upit.ro 

 



  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA 

NATURII  
OFERTĂ SERVICIU  

IDENTIFICAREA ȘI STUDIUL BIOLOGIEI SPECIILOR DE PLANTE 
INVAZIVE 

Domeniul de activitate 
 

PROTECŢIA MEDIULUI, ECOLOGIE, BIOLOGIE, AGRICULTURĂ 
 
 

Descriere 
 
 Indentificarea unor specii invazive 

terestre și a posibilelor centre de 
dispersie a acestora; 

 Realizarea unor hărți în care este 
specificată poziția geografică a  
speciilor invazive terestre 
identificate; 

 Studii asupra biologiei și ecologiei 
speciilor de plante invazive.     

 
 
 

 
 

 
Performanțe îmbunătățite: 
 
Speciile invazive au repercursiuni economice în agricultură, asupra sănătăţii umane, iar 
conștientizarea publicului cu privire la biologia și ecologia acestora, constituie una dintre 
condiţiile necesare pentru succesul combaterii lor, înainte ca ele să se aclimatizeze.  
 

Contact 
 
 
Nume : 

Lect. dr. Codruța Dobrescu, Conf. univ. dr. Liliana Cristina Soare 
 

Email/telefon 
codruta.dobrescu@upit.ro; soleil_cri@yahoo.com   

mailto:codruta.dobrescu@upit.ro
mailto:soleil_cri@yahoo.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA 

NATURII  
OFERTĂ SERVICIU  

MORFO-ANATOMIA PLANTELOR ÎN CONDIȚII NORMALE  
SAU DE STRES 

Domeniul de activitate 
 

  BIOLOGIE, ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  
 

Descriere 

Evidențierea morfologiei și anatomiei plantelor spontane sau cultivate menținute în condiții 
normale de vegetație sau în condiții de stres abiotic sau biotic 

 

 

A.Stephanotis floribunda Brong. (Iasomia de Madagascar) – secțiune transversală prin tulpină: cilindrul central: 
(oc.10x, ob. 10, zoom 4, orig.); B.Stephanotis floribunda Brong. – secțiune transversală prin peţiol: (oc.10x, ob. 
10, zoom 4, orig.); C. Stephanotis floribunda Brong. – stomată din epiderma inferioară a frunzei și creste de 
ceară epicuticulară (oc.10x, ob. 40, zoom 4, orig.). 

 

Infrastructura utilizată 

Camera de vegetație EKO-POL, KK 350, microscop trinocular Optika 275 și 350, 
Stereomicroscop Optika, camera digitală Canon Power Shoot A630 

Performanțe îmbunătățite 
 

Contact 

Nume:  
SOARE LILIANA CRISTINA 

Email/telefon:  
soleil_cri@yahoo.com  

 
 

 

 B C 

mailto:soleil_cri@yahoo.com


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CENTRUL DE CERCETARE    

Modele de calcul și metodologii de programare 
OFERTĂ SERVICIU 

 
 

 ALGORITMI ȘI STRUCTURI DE DATE 
 
Domeniul de activitate  
 

 
    INFORMATICĂ 

 
 

Descriere 
 

 
Noţiunea de algoritm. Limbaj algorithmic 
Algoritmi fundamentali (liniari, cu ramificaţii, 
iterativi, cu cicluri, cu vectori, cu matrice). 
Recursivitate 
Liste liniare statice. Stive, cozi. Operaţii. 
Liste liniare înlănţuite. Operaţii. 
Arbori binari şi arbori oarecare. Reprezentări şi 
parcurgeri 
Tipuri particulare de arbori (de sortare, de 
structură heap) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Infrastructura utilizată 
 

Imprimanta Brother HL5250  Duplex, network printer  
DVD RW extern  Sony DRX810UL  
Videoproiector  Acer P165E 1024x768  
Sistem notare  Acecad DigiMemo A4  
Tehnică de calcul   
Retea Calculatoare 15 buc.  PROCESOR I7, 8 GB RAM, HDD 1T, MONITOR AOC, I2276VWM  
Switch cu management  Edimax 24 ports, 2 gigabit ports, web managed  
Standuri / machete instalate   
Arhitectura Calculatoarelor   Macheta Hard-Disk, Macheta Motherboard  

 

Performanțe îmbunătățite 
 
 

Însuşirea principalelor concepte din teoria algoritmilor: metode de elaborare a algoritmilor şi 
structuri de date.   
 

Contact 
 
 
Nume 

Lect.univ.dr. Alina-Florentina ȘTEFAN  
Email/telefon 

alinastanescu2000@yahoo.com, +40.765.874.760 
 



  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CENTRUL DE CERCETARE    

Modele de calcul și metodologii de programare 
OFERTĂ SERVICIU 

 

 ALGORITMICA GRAFURILOR 
 
Domeniul de activitate  
 

 
    INFORMATICĂ 

Descriere 
 

 

Formule pentru numărarea şi algoritmi pentru 
generarea de obiecte combinatoriale: produs 
cartezian, submulţimi, aranjamente cu repetiţie, 
aranjamente, combinări, combinări cu repetiţie, 
permutări, permutări cu repetiţie, compuneri şi partiţii 
ale unui număr natural, partiţii ale unei mulţimi finite, 
aplicaţii. 
Noţiuni de bază ale teoriei grafurilor: definiţii 
generale, reprezentarea grafurilor, grade, conexitate, 
algoritmii DF şi BF pentru parcurgerea grafurilor, 
Algoritmul Roy-Warshall, aplicaţii. 
Numărul ciclomatic al unui graf, arbori şi 
arborescenţe: numărul ciclomatic, teorema de 
caracterizare a arborilor, teorema de caracterizare a 
arborescenţelor, algoritmi pentru numărarea şi 
generarea arborilor parţiali şi arborescenţelor parţiale, 
aplicaţii. 
Algoritmi pentru determinarea arborilor parţiali de 
cost minim: Algoritmul Kruskal, Algoritmul Prim, 
aplicaţii. 
 

 
Clase particulare de grafuri: grafuri euleriene, 
grafuri hamiltoniene, grafuri bipartite, grafuri planare, 
teoremede caracterizare şi algoritmi specifici, 
aplicaţii. 
Probleme de colorare în grafuri: colorarea 
nodurilor, numărul cromatic, colorarea muchiilor, 
numărul muchie cromatic, algoritmi pentru colorarea 
grafurilor bipartite, aplicaţii. 
Algoritmi pentru determinarea distanţelor şi 
drumurilor minime în grafuri: Algoritmul Dijkstra, 
Algoritmul Roy-Floyd, aplicaţii. 

 

Infrastructura utilizată 
 

Imprimanta Brother HL5250  Duplex, network printer  
DVD RW extern  Sony DRX810UL  
Videoproiector  Acer P165E 1024x768  
Sistem notare  Acecad DigiMemo A4  
Tehnică de calcul   
Retea Calculatoare 15 buc.  PROCESOR I7, 8 GB RAM, HDD 1T, MONITOR AOC, I2276VWM  
Switch cu management  Edimax 24 ports, 2 gigabit ports, web managed  
Standuri / machete instalate   
Arhitectura Calculatoarelor   Macheta Hard-Disk, Macheta Motherboard  

Performanțe îmbunătățite 
 
 

Însuşirea cunoştinţelor de bază privind teoria grafurilor, a unor algoritmi specifici din teoria 
grafurilor şi formarea de deprinderi pentru rezolvarea de probleme modelate prin grafuri 
 
Contact 
Nume 

Lect.univ.dr. Alina-Florentina ȘTEFAN  
Email/telefon 

alinastanescu2000@yahoo.com, +40.765.874.760 



  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CENTRUL DE CERCETARE    

Modele de calcul și metodologii de programare 
OFERTĂ SERVICIU 

 
 

 BAZE DE DATE 
 
Domeniul de activitate  
 

 
    INFORMATICĂ 

 
 

Descriere 
 

 

 
Baze de date şi Sisteme de Gestiune a 
Bazelor de Date. 
Modelul conceptual al datelor. Modelul 
entitate-asociere. 

 
Modelul relaţional al datelor. Transformarea 
modelului entitate-asociere în model relațional 
Normalizarea tabelelor. 
Limbajul de descriere a datelor. Comenzi pentru 
crearea, modificarea, ștergerea bazelor de date 
și a tabelelor unei baze de date. 
Limbajul de manipulare a datelor. Operații de 
inserare, ștergere și actualizare. 
Formularea interogarilor în SQL. 
Indexarea tabelelor. Utilizarea vederilor. 
Structuri de control și tranzacții SQL. 
Funcții și proceduri stocate. Cursoare SQL. 
Triggere. 

 
Infrastructura utilizată 
 

Imprimanta Brother HL5250  Duplex, network printer  
DVD RW extern  Sony DRX810UL  
Videoproiector  Acer P165E 1024x768  
Sistem notare  Acecad DigiMemo A4  
Tehnică de calcul   
Retea Calculatoare 15 buc.  PROCESOR I7, 8 GB RAM, HDD 1T, MONITOR AOC, I2276VWM  
Switch cu management  Edimax 24 ports, 2 gigabit ports, web managed  
Standuri / machete instalate   
Arhitectura Calculatoarelor   Macheta Hard-Disk, Macheta Motherboard  

 

Performanțe îmbunătățite 
 
 

Însuşirea cunoştinţelor de bază privind proiectarea și implementarea bazelor de date.   
 

Contact 
 
Nume 

Lect.univ.dr. Alina-Florentina ȘTEFAN  
Email/telefon 

alinastanescu2000@yahoo.com, +40.765.874.760 
 



  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CENTRUL DE CERCETARE    

Modele de calcul și metodologii de programare 
OFERTĂ SERVICIU 

 
 

 DEZVOLTAREA APLICAȚIILOR WEB 
 
Domeniul de activitate  
 

 
    INFORMATICĂ 

 

Descriere 
 

 
Introducere în Internet. Caracteristicile ale Web-ului. 
Clienti si servere Web. Modele de formatare a 
documentelor Web 
Modelul client/server. Protocolul HTTP. 
Crearea paginilor web utlizând limbajul (X)HTML. 
Taguri (X)HTML. Structura documentelor (X)HTML. 
Utilizarea tabelelor, cadrelor, formularelor. 
Formatarea paginilor Web prin intermediul stilurilor 
CSS (Cascading Style Sheets). 
Programarea aplicatiilor WEB. 
Server-Side: CGI (Common Gateway Interface). 
Limbajul PHP. 
Baze de date pe WEB. MySql. Conexiunea PHP-
Mysql. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Infrastructura utilizată 
 

Imprimanta Brother HL5250  Duplex, network printer  
DVD RW extern  Sony DRX810UL  
Videoproiector  Acer P165E 1024x768  
Sistem notare  Acecad DigiMemo A4  
Tehnică de calcul   
Retea Calculatoare 15 buc.  PROCESOR I7, 8 GB RAM, HDD 1T, MONITOR AOC, I2276VWM  
Switch cu management  Edimax 24 ports, 2 gigabit ports, web managed  
Standuri / machete instalate   
Arhitectura Calculatoarelor   Macheta Hard-Disk, Macheta Motherboard  

 

Performanțe îmbunătățite 
 
 

 Însuşirea cunoştinţelor de bază privind tehnologiile WEB..   
 

Contact 
 
Nume 

Lect.univ.dr. Alina-Florentina ȘTEFAN  
Email/telefon 

alinastanescu2000@yahoo.com, +40.765.874.760 



  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CENTRUL DE CERCETARE    

Modele de calcul și metodologii de programare 
OFERTĂ SERVICIU 

 

 PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE 
ÎN JAVA ȘI C# 

Domeniul de activitate  
 

 

    INFORMATICĂ 

Descriere 
 

 
Concepte fundamentale ale programării orientate pe obiecte. Obiecte şi clase, ierarhii de clase, relaţie de subtip, verificarea statică 

a tipurilor. Metode şi mesaje, multimetode. Moştenire simplă, moştenire multiplă. Transmiterea mesajelor. Legare statică (static binding) 
şi legare dinamică (dynamic, late binding). Coerenţa stărilor, covarianţa metodelor. 

Programare în C++. Încapsularea datelor în C++: Tipuri class. Constructori şi destructori. Funcţii şi clase prietene. Supradefinirea 
operatorilor: supradefinire prin funcţii membre, supradefinire prin funcţii prietene. Clasele istream, ostream, iostream: supraîncărcarea 
operatorilor << şi >>. Conversii de tip definite de programator. 

Clase derivate: ierarhii de tipuri; downcast și upcast. Redefinirea funcţiilor membre; metode virtuale. Polimorfism de ierarhie. 
Polimorfism generic. Clase virtuale, Funcţii virtuale. Clase abstracte. Operaţii de intrare-ieşire în C++. 
Programare în Java. Tratarea excepţiilor. Interfeţe grafice. Event Delegation Model. Model View Controller. Observer-Observable. 
Programare paralelă şi concurentă: fire de executare. Serializarea obiectelor. Invocarea la distanţă a metodelor (RMI). Programarea 

în rețea. Applet-uri și servlet-uri. 
Programare în C#. Platforma Microsoft.net. JIT compiling versus interpretare și compilare. Clase, ierarhii de clase, supraîncărcarea 

operatorilor.Tipuri valoare, tipuri referință. Tratarea excepțiilor. Implementarea interfețelor. Atribute, spații de nume. 
Delegare, tratarea evenimentelor. Proprietăți, indexuri, atribute. Fire de executare. Meta date, reflectare. 
 

 
 
Infrastructura utilizată 
 

Imprimanta Brother HL5250  Duplex, network printer  
DVD RW extern  Sony DRX810UL  
Videoproiector  Acer P165E 1024x768  
Sistem notare  Acecad DigiMemo A4  
Tehnică de calcul   
Retea Calculatoare 15 buc.  PROCESOR I7, 8 GB RAM, HDD 1T, MONITOR AOC, I2276VWM  
Switch cu management  Edimax 24 ports, 2 gigabit ports, web managed  
Standuri / machete instalate   
Arhitectura Calculatoarelor   Macheta Hard-Disk, Macheta Motherboard  

Performanțe îmbunătățite 
 

Însuşirea cunoştinţelor de bază privind programarea orientată pe obiecte..   
Contact 

 

Nume 
Lect.univ.dr. Alina-Florentina ȘTEFAN  

Email/telefon 
alinastanescu2000@yahoo.com, +40.765.874.760 



  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL CENTRUL DE CERCETARE    

Modele de calcul și metodologii de programare 
OFERTĂ SERVICIU 

 

 PROGRAMARE C/C++ 
 
Domeniul de activitate  
 

 
    INFORMATICĂ 

 

Descriere 
 

 

Paradigme de programare. 
Prezentarea limbajului C/C++. Tipuri de date, 
constante, variabile, operatori şi expresii. 
Instrucţiunile limbajului C. 
Scrierea programelor în limbajul C. 
Funcţii din bibliotecă şi funcţii definite de utilizator. 
Tablouri și șiruri de caractere. 
Sfera de influență a variabilelor. Transferul 
parametrilor la apelul functiilor. Pointeri. Tipul 
referinţă. Alocare dinamică. Funcţii recursive. 
Structuri şi uniuni. Implementarea unor structuri 
particulare de date de tip lista in limbajul C++. 
Implementarea structurilor arborescente in C++. 
Fişiere. 

 
 

 
 

 
 

Infrastructura utilizată 
 

Imprimanta Brother HL5250  Duplex, network printer  
DVD RW extern  Sony DRX810UL  
Videoproiector  Acer P165E 1024x768  
Sistem notare  Acecad DigiMemo A4  
Tehnică de calcul   
Retea Calculatoare 15 buc.  PROCESOR I7, 8 GB RAM, HDD 1T, MONITOR AOC, I2276VWM  
Switch cu management  Edimax 24 ports, 2 gigabit ports, web managed  
Standuri / machete instalate   
Arhitectura Calculatoarelor   Macheta Hard-Disk, Macheta Motherboard  

Performanțe îmbunătățite 
 

Dezvoltarea gândirii algoritmice. 
Dobândirea (aprofundarea) sistemului de cunoştinţe relativ la prelucrarea informaţiei cu 
ajutorul calculatoarelor. 
Insuşirea elementelor de bază ale programării procedurale in limbajul C/C++. 
 

Contact 
 
Nume 

Lect.univ.dr. Alina-Florentina ȘTEFAN  
Email/telefon 

alinastanescu2000@yahoo.com, +40.765.874.760 



  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
LABORATOR DE CERCETARE PENTRU STUDII AVANSATE ÎN 

CHIMIE - OPTOMAT 
OFERTĂ SERVICIU 

 

EXTRACȚIE ȘI CARACTERIZARE DE DE COMPUȘI 
NATURALI 

 

Domeniul de activitate  
CHIMIE ORGANICĂ, CHIMIE ANALITICĂ, BIOCHIMIE, CHIMIA VERDE 

Descriere 
 

• Obținerea unor extracte naturale folosind diferite tehnici 
clasice de extracție și extracția cu fluide supercritice (SFE-
CO2 supercritic) 
 

• Analiza spectroscopică FTIR și UV-VIS  
 

• Analiză chemometrică 
 

• Sinteze de nanoparticule utilizând chimia 
verde 

 

• Determinarea activității antioxidante 
 

Infrastructura utilizată 
 SISTEM DE EXTRACȚIE CU FLUIDE SUPERCRITICE (SFE-CO2) JASCO, 2014, prevăzut cu pompă Peltier 
programabilă pentru livrarea fazei mobile - debit 1 ul/min - 10 mL/min, max. 50 MPa, regulator de presiune controlat cu 
microprocesor -  domeniul: 1.0 - 50.0 MPa 

 SPECTROMETRU FTIR 6300, JASCO 2008, cu posibilitatea extinderii domeniului spectral standard (7800 - 350 
cm-1) la 15000-20 cm-1, echipat cu următoarele accesorii:  

- Gladi ATR (Attenuated Total Reflectance) Single Reflection Pyke -  cu care pot fi măsurate atât probe solide cât şi 
lichide; 
- VeeMax II Variable angle single reflexion ATR - pentru măsurarea probelor cu suprafeţe reflectorizante; 
- Unitate de reflexie difuză pentru testarea materiilor prime farmaceutice, pulberi, minerale, probe de dimensiuni mari; 

Controlul şi prelucrarea datelor o face softul multifuncţional Spectra Manager II. 

 SPECTROFOTOMETRU UV/VIS UV–2075 JASCO 2015, detector cu monocromator, achiziție spectrală 'on 
the-fly' [190 - 600 nm], controlul și prelucrarea datelor asistate de softul Spectra Manager II 

 SOFT CHEMOMETRIE UNSCRAMBLER (Ediția X 10.3, Camo. Norway) 

 POLARIMETRU KRUSS P8000,2009, ROTAVAPOR Heidolph,2007, capacitate 50 ml - 3 L, CENTRIFUGA 
DIGITALA, agitatoare magnetice, sisteme extracție Soxhlet și antrenare cu vapori  

 

Performanțe îmbunătățite 
 
Prin extracția principiilor active folosind ca solvent CO2 supercritic se obțin produșii naturali puri, care păstreaza și înmagazinează cel mai bine 
proprietățile plantei din care provin, nefiind alterați de influența solvenților chimici sau a temperaturii. Extractele pure obținute pot fi folosite în 
industria farmaceutică, cosmetică și parfumerie sau în industria alimentară, în condiții crescute de siguranță pentru consumatori. În plus tehnica 
este prietenoasă cu mediul. Extractele obținute sunt caracterizate prin analiză spectrală FTIR, UV-Vis. Importarea datelor spectrale FTIR în 
softul Unscrambler permite realizarea analizei chemometrice, metodă rapidă de clasificare, diferențiere, autentificare a unor produse naturale. 
Valorificarea extractelor se face obținând, prin sinteză verde, nanoparticule cu potențiale aplicații în medicină sau cosmetică datorită activității 
antimicrobiene, eliberării țintite și reactivității crescute în celulele vii. Caracterizarea nanoparticulelor sintetizate se face prin tehnici de 
spectroscopie UV-VIS și FTIR.  

Contact 
Carmen TOPALĂ 

Email: carmen.topala@gmail.com 
Telefon:+40 745 981 621 

Lavinia TĂTARU 
Email: lavdiana@yahoo.com 
Telefon:+40 744 429 840 

 
 
 



  
  

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
LABORATOR TOPOGRAFIE-CADASTRU 

   
OFERTĂ SERVICIU 

  
  

RIDICĂRI PLANIMETRICE ȘI NIVELITICE, RELEVEE  
  
Domeniul de activitate  

  
   INGINERIE/ MĂSURĂTORI TERESTRE  

  
Descriere 

  
Realizarea sau verificarea unor lucrări de 
specialitate din domeniile cadastrului, 
geodeziei şi cartografiei   

 
 Relevee    

 

        

              Planimetrie    Nivelment  

    
 

 

  
  

     



  
  

 
 

 

Infrastructura utilizată
  

 LASER SCANNER STONEX X300   
distanta de scanare : 2-300 m  
interval de scanare in plan orizontal : 360 grade full panoramic  
interval  de  scanare  in  plan  
vertical : 90 grade(-25/+65)  
rata de achizitie : 40000 puncte/sec  
rezolutie : 18,5 mm x 37 mm @ 100 m  
precizie : 6 mm @ 50 m ; 4 cm @ 300 m  

SISTEM  
optica de scanare : oglinda rotativa verticala,baza rotativa 
orizontala  
clasa laser 1 - nepericuloasa pentru ochi  
camere integrate : 5+5 mpx  
rezolutie : (2560+2560) x 1920 px  
memorie stocare date : integrata de 32 gb  

transfer de date : wi-fi,usb  
scanner control : interfata wi-fi web dedicata pentru  

       smartphone/tableta(android,ios,wondows mobile)  
   

CARACTERISTICI FIZICE  
dimensiuni scanner (l x l x h) : 215 mm x 170 mm x 430 mm)  
greutate fara baterie : 6,15 kg  
dimensiuni baterie : 42 mm x 165mm x 120 mm)    
greutate baterie : 0,85 kg  
dimensiuni sursa externa/incarcator : 147 mm x 63 mm x 38 

mm)  

greutate sursa externa/incarcator : 200 g  
 CARACTERISTICI ELECTRICE  

alimentare : 12 v(baterie sau sursa externa)  
consum mediu : 40w  
baterie tip li-ion  
durata baterie : 3 h  
interval temperatura de lucru : -10 grade c / +50 grade c  

  
STATIE TOTALA PENTAX W-822NX  

acuratete unghiuri : 2 sec,telescop 30x  
acuratete distanta in mod ir : 2mm+2ppm  
memorie interna 64 mb(peste 10000 puncte)  

MASURAREA DISTANTEI :  
fara prisma : peste 550 m  
cu prisma : 7000 m  
cu 3 prisme ; 9000 m  

  

ACURATETE  

• 2mm+2ppm-masurare cu prisma  
• 5mm+2ppm-masurare fara prisma

SISTEM GNSS SOUTH S82-2013  
compatibil rompos,transdat 4.01 implementat. numar de canale : 220.  Receptioneaza semalale urmatorilor sateliti : -gps simultan l1 c/a,l2 
e,l2 c,l5 -glonass simultan l1 c/a,l1 p,l2 c/a(glonass m),l2 p-sbas simultan l1 c/a,l5 -galileo : simultan l1,  boc,e5a,e5b,e5altboc1 -compass : 
b1,b2-qzss:l1 c/a,l1 saif,l2c,l5 initializare rtk < 10 sec rata de update : pana la 50 hz memorie    interna : 4 gb si card de memorie sd de 4gb 
radio interndata de iesire : cmr,cmr+,rtcm2.1,rtcm 2.3,rtcm 3.0,rtcm 3.1  

 acuratete :  orizontal static : +/-3 mm + 0,3ppm  
  vertical static : +/-5 mm + 0,5 ppm  
  orizontal rtk :8 mm + 1 ppm  
  vertical rtk 15 mm + 1 ppm  
  dgps :orizontal 0,25 m/vertical 0,5 m   sbas : de obicei < 5 m.  

 
GPS SOUTH S86-T  
Satellite signals tracked simultaneously- gps: l1 c/a, l2e, l2c, l5 (reserved) / - glonass: l1 c/a, l1 p, l2c/a (glonass m only), l2 p / - sbas: l1 c/a, l5 
(reserved) / - galileo: (reserved) / supports giove-a: l1boc, e5a, e5b, e5altboc  / supports giove-b: l1cboc, e5a, e5b, e5altboc - compass: 
(reserved) / b1 (qpsk), b1-mboc (6,1,1/11), b1-2 (qpsk) / b2 (qpsk), b2-boc (10, 5), / b3 (qpsk), b3boc (15, 2.5) l5 (qpsk) . code differential 
gnss positioning. horizontal: 25mm+1ppm rms. vertical: 50mm+1ppm rms sbas differential positioning accuracy: typically <5m 3drms static 
and faststatic gnss surveying . horizontal: 3mm+1ppm rms. vertical: 5mm+1ppm rms. Realtime kinematic surveying. horizontal: 10mm+1ppm 
rms.  Vertical: 20mm+1ppm rms. initialization time: typically <15s initialization reliability: typically >99.9%   

 
Performanțe îmbunătățite  

  
Serviciile sunt prestate în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi normativele 
ANCPI specifice activităţii de topografie.  

  
Contact 

 
 Nume  

Conf. univ. dr. ing. Mădălina Marian  
 Email/telefon 

 madalina.marian@upit.ro / +40 722 591 544  
  



  
  

 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de Cercetare «Ingineria Automobilului» 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

COMBUSTIBILI și LUBRIFIANȚI. 
ANALIZE și DEZVOLTARE de METODE de ANALIZĂ 

Domeniul de activitate 
 
ANALIZA COMBUSTIBILILOR ŞI A LUBRIFIANŢILOR  
 
Descriere 
 

- Determinarea proprietăţilor fizico-chimice ale combustibililor şi lubrifianţilor ȋn 
acord cu ASTM/ISO/EN: punct de inflamabilitate, presiune de vapori, conţinut de 
apă, densitate, punct de tulburare, punct limită de filtrabilitate, conţinut de sulf, 
vȃscozitate, distilare atmosferică, distilare la presiune joasă; 
- Determinarea compoziţiei chimice a benzinei, motorinei, biodieselului şi a GPL; 
- Dezvoltare de metode de analiză. 

     

Infrastructura utilizată 
 

- ERAFLASH flash point tester; ERAVAP Volatility Specifications Analyzer; 
Titrator culometric Karl Fischer  Cou–Lo Aquamax KF; Digital Density Meter 
DS7800; CPA – T30; AirSTAR CFPP; SINDIE 2622 - sulfur content; U-VIsc 120; 
Automatic Viscometer; Pam V2 distillation characteristics; i-Fischer Dist D – 1160 
C - Vacuum distillation unit;  

- GC: 8610C Capillary FID & CLARUS 500; ERASPEC Mid - FTIR Spectrometer;  
 
Performanțe îmbunătățite 

 

Ameliorarea calității combustibililor și lubrifianților luând în considerare domeniile 
de utilizare (e.g. motoare termice, transmisii etc) 
Contact 
Nume 

Dr.ing. Rodica NICULESCU 
Email/telefon 

rodica.niculescu@upit.ro / 0721646395 
 



  
  

 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de Cercetare «Ingineria Automobilului» 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

 PROTOTIPARE RAPIDA STRAT CU STRAT ADITIVA 
 
Domeniul de activitate  
 

 

DEZVOLTARE PRODUS 
 
 

Descriere 
 

Realizarea de prototipuri 3D din fisiere CAD STL/STP 
 

 

 

 
 

Infrastructura utilizată 
 

Mașina de prototipare este ZCorp 310 plus  
• Mărimea cuvei în care se va realiza piesa 203 x 254 x 203 mm; 
• Grosimea stratului: ajustabilă în momentul imprimării între 0.089-0.203 mm; 
• Materialul: compozit, elastomer; • Modelul monocrom; • Procedeu rapid; 
• Viteza de imprimare: 12 mm/h după axa Z; 
• Soft ZPrint™ (sisteme de operare compatibile: Microsoft Windows* NT, 2000 
Professional, XP Professional sau Vista); 

Dacă prototipul ce trebuie realizat depășește dimensiunile 203 x 254 x 203 mm el poate fi 
împărțit în mai multe părți și apoi „asamblat” prin lipire cu liant 
 
 

Contact 
 
Nume 

Anghel Daniel-Constantin 
Email/telefon 

daniel.anghel@upit.ro 0722337438 
 

 

mailto:laura.luca@icia.ro


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de Cercetare «Ingineria Automobilului» 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

STUDII DE TRAFIC RUTIER. PROIECTARE PROGRAME DE 
TRANSPORT PUBLIC. MONITORIZARE POLUARE FONICĂ 

RUTIERĂ 
Domeniul de activitate  
 

 
INGINERIA TRANSPORTURILOR 
 

Descriere 
 

 
Evaluarea perfomanţelor traficului rutier şi 
predicţia acestora în perspectiva dezvoltării 
urbanistice. 
 
Evaluarea cererii de transport de persoane şi 
proiectarea programelor de transport public. 
 
Măsurarea nivelului de zgomot rutier şi 
identificarea căilor de reducere a acestuia în 
limitele precizate de reglementările actuale, 
acţionând asupra sistemului de transport 
(infrastructură rutieră, reglementarea circulaţiei 
rutiere, amenjări urbanistice). 

 
 
 
 
 
 

 

 

Infrastructura utilizată 
 

Cinemometru laser Laveg (domeniu masurare viteze: 0 - 100 m/s); 
Aparat de masurare acceleraţii VBOX MINI (domeniu masurare acceleraţii: 0 - 3g); 
Sistem de localizare în coordonate geodezice GPS MYPAL Pocket PC; 
Software specializat PTV AG 11.00 VISUM şi VISSIM (macrosimulare şi microsimulare trafic rutier); 

  Sonometru LD 831 (Sonometru portabil Digital Clasa I). 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

Adaptarea infrastructurii rutiere şi a reglementării circulaţiei rutiere la cerințele de trafic, mereu 
schimbătoare.  
 

Imbunătăţirea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulare, in funcţie de 
cererea de transport. 
 

Semnalarea zonelor unde se manifestă poluarea fonică rutieră şi reducerea nivelului de poluare 
fonică prin măsuri active (prin reducerea poluării fonice ruiere la emiţător) sau măsuri pasive 
(prin reducerea poluării fonice ruiere la receptor). 
 

Contact 
 
Nume 

Prof.univ.dr.ing. Alexandru BOROIU 
Email/telefon 

alexandru.boroiu@upit.ro / 0745 – 075.621 

mailto:alexandru.boroiu@upit.ro


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de Cercetare «Ingineria Automobilului» 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

ÎNCERCĂRI MECANICE  
Domeniul de activitate  
 

 
INGINERIE MECANICĂ, MODELARE ŞI SIMULARE NUMERICĂ. 
 

Descriere 
 

 
- Caracterizarea mecanică a materialelor prin 

teste de tracțiune. 
- Corelarea imaginilor digitale pentru 

identificarea complexa a câmpului de 
deformații. 

- Încercări la tracțiune, compresiune si 
încovoiere si combinate (max. 50 kN - se pot 
realiza dispozitive de încercare 
personalizate). 

- Identificarea parametrilor specifici pentru 
modele matematice ale materialelor. 

 
Se pot elabora metode de încercare în 
conformitate cu anumite condiţii de utilizare a 
pieselor şi se pot dezvolta soluții pentru 
implementarea numerică a caracteristicilor 
materialelor utile în faza de cercetare – 
dezvoltare a unor produse noi. 

 

 
 

 

Infrastructura utilizată 
 
 

Maşină universală de încercare (capacitate 50 kN) cu dispozitive pentru probe de tracţiune, 
comprimare şi încovoiere în trei puncte. 
Software specializat pentru înregistrarea imaginilor digitale. 
Software specializat pentru prelucrarea imaginilor digitale pentru studiul deformaţiilor. 
Software specializat pentru calcul numeric cu metoda elementelor finite. 
Sistem de calcul Dual Xeon Quad. 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

Încercările experimentale sunt utilizate pentru evaluare performanţelor structurale ale pieselor 
şi caracterizarea mecanică o materialelor. Caracterizarea şi definirea parametrilor unor 
modele numerice ale materialelor specifice sunt etape necesare în faza de dezvoltare a 
produsului. 
Contact 
 
Nume 

Prof.univ.dr.ing. Ştefan TABACU 
Email/telefon 

stefan.tabacu@upit.ro / stefan.tabacu@gmail.com 

mailto:laura.luca@icia.ro


  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de Cercetare «Ingineria Automobilului» 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

MOTOARE TERMICE  
Domeniul de activitate  
 

 

DETERMINAREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ȘI ECOLOGICE. 
MODELARE ŞI SIMULARE NUMERICĂ, TESTE. 
Descriere 
 

 

- Utilizarea testelor standard la bancul motor și pe autovehicul / calea de rulare pentru 
determinarea performanțelor motoarelor / autovehiculelor; 

- Dezvoltarea unor metode specifice (împreună cu clientul) pentru investigarea completă a 
motoarelor (simulări numerice și teste la standul motor pentru calibrarea și validarea 
simulărilor) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

Infrastructura utilizată 
 
 

- Standuri motor staționare complet echipate (frână, balanță combustibil, debitmetru aer, 
analizoare de gaz, sistem pentru prelevarea și prelucrarea în timp real a diagramei indicate, 
sistem de achiziție de date cu traductoare specifice pentru măsurarea parametrilor specifici 
motoarelor termice, sistem de calibrare energetică a motoarelor cu ardere internă etc.) 

- Sistem îmbarcabil pentru determinări diverse pe calea de rulare (înregistrarea și analiza: CO, 
CO2, NO, NO2, PM, PN – PEMS/RDE; consum carburant; presiune cilindri; consum energie 
electrică; condiții atmosferice și coordonate GPS) 

- Softuri specializate pentru determinarea performanțelor energetice și ecologice ale motoarelor 
termice: DDT2000™, INCA™, IndiCom™, CONCERTO™. 

- Softuri specializate pentru simulări numerice dedicate optimizării funcționării motoarelor 
termice: AVL FIRE™, AVL BOOST™, AVL CRUISE™. 

- Sistem de calcul Dual Intel Xeon 18x2 cores, 2.5 GHz, 128 GB RAM, 12 GB Video memory. 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

Ameliorarea performanțelor energetice și ecologice ale motoarelor cu ardere internă luând în 
considerare și problemele de cuplare motor-trasmise-vehicul 
 

Contact 
 
Nume 

Conf. dr. ing. habil. Adrian CLENCI 
Email/telefon 

adrian.clenci@upit.ro , adrian.clenci@lecnam.net / 0348 453 166 



  
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de Cercetare «Ingineria Automobilului» 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

FORMĂRI TEHNICE ȘI CONSULTANȚĂ 
Domeniul de activitate  
 

 

INGINERIA AUTOVEHICULELOR ȘI A TRANSPORTURILOR. 
 

Descriere 
 

 
Centrul de Cercetare Ingineria Automobilului regrupează cercetători ce provin din 
departamentele academice ale Facultății de Mecanică și Tehnologie a cărei misiune 
primordială este să ofere educație de înaltă calitate. Prin urmare, membrii Centrului de 
Cercetare Ingineria Automobilului fiind cadre didactice universitare sunt specialiști în predarea 
științelor tehnice, ceea ce-i recomandă ca fiind interlocutorii cei mai potriviți pentru servicii de 
instruire și consultanță în următoarele domenii : optimizarea constructivă și funcțională a 
componentelor auto ; motoare cu ardere internă ; metode și standuri de încercare ; 
combustibili și lubrifianți ; vehicule electrice și hibride ; transporturi și trafic rutier ; logistică 
industrială și logistică în terminale de transporturi ; expertiza accidentelor de circulație ; 
tehnologii de fabricare, diagnosticare, mentenanță și reparare a autovehiculelor ; zgomote și 
vibrații ; modelare și simulare numerică ; management de proiect ; marketing ; documentare 
și capitalizarea informației ; analize economice ; cod rutier etc. 

 
 

Infrastructura și metodele utilizate 
 
 

- Săli adecvate pentru derularea activităților de formare și/sau de consultanță (dotate cu : table, 
videoproiectoare, flipchart, sisteme multimedia, machete didactice etc) 

- Metode de predare și strategii de învățare: prelegerea, expunerea cu material suport, 
explicația, descrierea și exemplificarea, conversația euristică, dezbaterea, studiul de caz; 
learning by doing, project-based learning, inquiry-based leraning 

 

Performanțe îmbunătățite 
 

Ameliorarea competențelor tehnice și a abilităților transversale (soft skills) ale cursanților. 
 

Contact 
 
Nume 
 

Conf. dr. ing. Dănuț MARINESCU (director CCIA) 
 

Email/telefon 
 

dan.marinescu@upit.ro / 0348 453 166 



 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE ELECTROMET 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 
 

 MĂSURĂTORI DE CÂMP ELECTRIC ȘI MAGNETIC 
TESTĂRI BATERII AUTO 

 
Domeniul de activitate  
INGINERIE ELECTRICĂ 
 
Descriere 
 
 
Analiză câmp electromagnetic 
Testare baterii auto 
 
 

     

 
Infrastructura utilizată  

• Analizor portabil de câmp electromagnetic şi spectru de radiofrecvenţă AARONIA NF-
5030, 1Hz to 1MHz, cu opţiuni (Senzor 3D pentru măsurarea câmpului geomagnetic pe toate 
cele 3 axe,  opțiune de mărire a rezolutiei senzorului 3D de la 14 la 24Bit fiind necesară la 
măsurările câmpurilor magnetice statice), Câmp electric 0,1V/m to 5kV/m, Câmp magnetic 1pT 
to 500µT 

• Aparat de măsurat câmp electric și magnetic la înaltă frecventă : Extech 480836, câmp 
electric: 20 mV / m la 108.0 V / m, câmp magnetic : 53μA / m la 286.4 mA / m, densitate de 
putere: 1μW/m2 la 3.093W/m2 

• Analizor testare baterii auto, Interrogator ™ 4210, instrument de testare avansată a 
acumulatorului pentru determinare impedanței, tensiunii, pierderii de capacitate datorată 
sulfatării, pierderii de capacitate datorate uscării. Capacitatea electrică: 5 Ah până la 2000 Ah, 
Impedanța 50 μΩ până la 1 Ω, Tensiunea 0-17 Vcc   
Performanțe îmbunătățite    
Contact 
  
Nume 

Luminița Mirela Constantinescu 
 

Email/telefon 
lmconst2002@yahoo.com 

 

mailto:lmconst2002@yahoo.com


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE ELECTROMET 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

 
PROGRAMARE PLC / EXPERTIZĂ TEHNICĂ 

 
Domeniul de activitate  

 

CONSILIERE TEHNICA 
 

Descriere 
 
 

 
 
 
 
Programare PLC 
Expertize tehnice autorizate: 

• Electrotehnica 
• Procese pirogene si incendii 

 
 

 
 

 

 
 

Infrastructura utilizată 
 

 
Se va folosi infrastructura beneficiarului 
Laboratorul de Robotica Industriala dispune de PLC Siemens, S7-300, S7-200 
 

 
 

Performanțe îmbunătățite 
 
 
Solutii la probleme de automatizari industriale si expertiza tehnica de specialitate. 

 

Contact 
 
 
Nume 

Robert Beloiu 
 

Email/telefon 
robertbeloiu@gmail.com / 0744.367.256 
 
 
 

mailto:robertbeloiu@gmail.com


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE ELECTROMET 

 

OFERTĂ SERVICIU  
MODELARE NUMERICA MULTIDOMENIU CU ELEMENT 

FINIT 
MĂSURĂTORI DE CÂMP ELECTRIC ȘI MAGNETIC 

Domeniul de activitate 
 

INGINERIE ELECTRICĂ 
Descriere 
 

Modelare de echipamente electromecanice cu software 
3D Comsol Multiphysics 
Analiza de câmp electromagnetic: 
- La joasă și înaltă frecvență 
- În regim static, staționar, quasi staționar sau variabil 
- 2D și 3D 
- Analiză cuplată câmp EM - circuit (în Spice) 
Analiza cuplată electrotermică, magneto structurală 
Analiza cuplată câmp EM –Simulink 
Cuplaj element finit - Matlab 

 

Măsurători de câmp electric și magnetic cu scop de 
referință  

 

 

Infrastructura utilizată 
 

 
Aparate de măsurat câmp magnetic la joasa frecventa : Extech EMF-510.Domeniu de măsură: până la 
200 microTesla.Domeniul de frecventa:30 -300 Hz. EMF-828 Domeniu de măsură: 20 micro Tesla / 0,01 micro Tesla,200 micro 
Tesla / 0,1 micro Tesla,2000 micro Tesla / 1 micro Tesla, Triaxial, Domeniul de frecventa:30 -300 Hz.  
Aparat de măsurat câmp electric si magnetic Aaronia NF1010 - măsurători profesionale ale câmpului 
electromagnetic, detectează sursele de interferentă, determina frecventa si intensitatea semnalului surselor de măsurare. 
Domeniu de măsura: câmp electric Câmp electric: 1V/m to 2.000V/m, Câmp magnetic 1pT to 100microT.Gama de frecventă: 
10Hz to 10kHz,Triaxial, Interfața USB, Analiza spectrala.  
Aparat de măsurat câmp electric si magnetic la înaltă frecvență : Extech 480836 Metoda de măsurare: 
digitala, măsurare triaxiala. Câmp electric :20 mV / m la 108.0 V / m . Câmp magnetic : 53μA / m la 286.4 mA / m . Densitate 
de putere: 1μW/m2 la 30.93W/m2  Măsurători în scopuri de referință  în gama de frecventa 50MHz la 3.5GHz. 
Se pot măsura :  Câmp electromagnetic de înaltă frecvență (RF); Densitatea de putere a radiației emise de antena unei stații 
de baza pentru telefoane celulare; Determinarea densității de putere pentru emițătoare Wireless LAN (Wi-Fi); Detectare pierderi 
de microunde la cuptoarele cu microunde  măsurări în mediul înconjurător pentru evaluarea siguranței electromagnetice 

Performanțe îmbunătățite 
 

Determinarea distribuțiilor de câmp electromagnetic in echipamentele electrice, determinarea 
solicitărilor mecanice de natura magnetica, determinarea solicitărilor termice de natură electrică, 
optimizări, probleme de interferentă electromagnetică, de ecranare electromagnetică, 
compatibilitate electromagnetică. 
 

Contact 
 
 
Nume  

Dumitru  Cazacu 
Email/telefon  

cazacu_dumitru@yahoo.com 
 

mailto:cazacu_dumitru@yahoo.com


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE ELECTROMET 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

PROIECTAREA MAȘINILOR ELECTRICE  
MĂSURĂTORI PRIZE DE PĂMÂNT  

 
Domeniul de activitate: Inginerie electrica / Electrotehnica 
 

MAȘINI ELECTRICE. CONSTRUCȚIE ȘI PROIECTARE, MODELARE ȘI 
SIMULAREA DE PROTOTIPURI  
 

Descriere 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modelarea numerica in FEM a mașinilor 
electrice in vederea optimizării si 
proiectării circuitelor magnetice 
Aparat pentru măsură priza de pământ  

 

 
 

 

Infrastructura utilizată 
 
PC si Soft specializat de modelare si simulare  
Aparat pentru măsurare priză de pământ 

 
 

Performanțe îmbunătățite 
 
 
 

Contact 
 
 
Nume 

Constantin Stoica 
 

Email/telefon 
costelstoica67@yahoo.com 

 



 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE ELECTROMET 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

PROIECTARE INSTALAȚII ELECTRICE & MANAGEMENT 
ENERGETIC 

 
Domeniul de activitate  
 

INGINERIE ELECTRICA/INSTALATII ELECTRICE INDUSTRIALE 
MANAGEMENT ENERGETIC 
 

Descriere 
 
 

 
 
Proiectare instalații electrice de iluminat interior 
Proiectare instalații electrice de iluminat exterior 
Proiectare instalații electrice de forță 
Proiectare instalații electrice de protecție 
Management energetic 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Infrastructura utilizată 
 

 

AUTOCAD LT 2018 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

• Monitorizarea consumurilor energetice ale unui operator economic. 

• Realizarea de programe de îmbunătățire a eficientei energetice  în conformitate cu 

modelul aprobat de Departamentul pentru Eficiență Energetică-ANRE pentru agenții 

economici. 

• Solutii de reducere a consumurilor energetice ale unui operator economic 
 

Contact 
 
 
Nume 

Mariana Iorgulescu 
 

Email/telefon 
marianaiorgulescu@yahoo.com 
 
 
 
 

 

mailto:marianaiorgulescu@yahoo.com


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL 

PSIHOPEDAGOGIEI APLICATE PROEDEXPERT  

 

OFERTĂ  SERVICU 
 

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU 
CADRE DIDACTICE 

 
Domeniul de activitate  
  

EDUCAȚIE 
 
 

Descriere 
 

 
 
 
 
Centrul de cercetare ştiinţifică în domeniul 
psihopedagogiei aplicate – ProEdExpert oferă 
servicii de formare continuă şi perfecţionarea 
pregătirii personalului didactic, prin programe 
de formare profesională în domeniul psiho-
educațional, prin programe de studii 
universitare de masterat, precum şi prin 
organizarea cursurilor de pregătire şi a 
examenelor de obţinere a gradelor didactice 
de către personalul didactic din învăţământul 
preuniversitar.  
 
                                                                             

 
 
 

 
 

 
 
 

Infrastructura utilizată 
 

 
Săli de curs – Corpul A (Calculatoare,videoproiector, imprimantă). 

 
Performanțe îmbunătățite 
  
PAȘI ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ,acreditat de către M.E.N.prin OM nr. 3905 din 18.07.2014, derulat de 
Facultatea de Stiinte ale Educatiei, program de formare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar în 
vederea susținerii gradului didactic II 
 

Contact 
 
 
Nume 

  Conf.univ.dr. Loredana Sofia TUDOR 
 

Email/telefon 
tudor_lori@yahoo.com /0759143862 

 



 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL 

PSIHOPEDAGOGIEI APLICATE PROEDEXPERT   

 

OFERTĂ SERVICU 
 
 

CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ. CONSILIERE ÎN CARIERĂ 
 

 
Domeniul de activitate  
  

EDUCAȚIE 
 
 

Descriere 
 

 
 
Centrul de cercetare ştiinţifică în domeniul 
psihopedagogiei aplicate – ProEdExpert  oferă 
servicii : 

- de informare, consiliere, documentare 
și îndrumare pentru elevi,  părinți, 
pentru cunoaștere și autocunoaștere, 
adaptarea elevilor la mediul școlar, 
adaptarea școlii la nevoile elevilor, 
optimizarea relațiilor școală-elevi-
părinți. 

- Ateliere de dezvoltare personală a 
elevilor. 

 
 

 
 
 

 
Infrastructura utilizată 
 

 
Laborator – Corpul A 202 (Laptop,videoproiector, imprimantă). 
 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Diseminarea şi valorificarea produselor cercetării ştiinţifice către beneficiarii direcţi – actori educaţionali 
(antepreşcolari, preşcolari, elevi, studenţi/masteranzi, cadre didactice) 
Conferința Educația la Timpul Viitor, mai 2018 
 
 

Contact 
 
 
 Nume 

  Conf.univ.dr. Maria Magdalena STAN 
 

Email/telefon 
smariamagdalena@yahoo.com/0723265950 

 



 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL 

PSIHOPEDAGOGIEI APLICATE PROEDEXPERT  

 

OFERTĂ  SERVICU 
 
 

EVALUAREA PSIHOEDUCAȚIONALĂ A COPIILOR 
 
Domeniul de activitate  
  

EDUCAȚIE 
 
 

Descriere 
 

 
 
Centrul de cercetare ştiinţifică în domeniul 
psihopedagogiei aplicate – ProEdExpert oferă 
servicii de evaluare, de asistență 
psihoeducațională și de orientare școlară și 
profesională a elevilor 

 
 
 

Infrastructura utilizată 
 

 
Instrumente specifice (teste, probe de evaluare, softuri educaţionale)  
 

 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
- Elaborarea de strategii si forme de interventie psiho-educațională 
- Elaborarea de instrumente şi tehnici inovatoare de cunoaştere a copilului 
- Realizarea de activități de cercetare în scopul îmbunătățirii randamentului școlar 

 

Contact 
 
 
Nume 

  Conf.univ.dr. Maria Magdalena STAN 
 

Email/telefon 
smariamagdalena@yahoo.com/0723265950 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL 

PSIHOPEDAGOGIEI APLICATE PROEDEXPERT  

 

OFERTĂ  SERVICU 
 
 

ELABORARE DE MATERIALE PSIHOEDUCAȚIONALE 
 
Domeniul de activitate  
  

EDUCAȚIE 
 
 

Descriere 
 

 
 
 
Elaborarea şi publicarea de cărţi de 
specialitate, ghiduri metodologice, 
instrumente şi tehnici inovatoare de 
cunoaştere a copilului şi de metodologie 
didactică. 
 
 
 
 
 
 

 
                      

 
 
 

Infrastructura utilizată 
 

 
Calculator, aplicații online de prezentare a resurselor educaționale 

 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Elaborarea de Manuale școlare, Ghiduri educaționale, Îndrumare școlare. 
 
 

Contact 
 
 
Nume 

   Lect.univ.dr. Cristina DUMITRU 
 

Email/telefon 
   cristinadummitru@gmail.com/0736227904 

 
 
 
 

 



 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE, ANALIZĂ ŞI MODELARE 

ECONOMICĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENT DE PROIECT 
 
Domeniul de activitate  

 

 
ECONOMIC - MANAGEMENT 

 
 

Descriere 
 

 
 
 
 
 
Planificare, monitorizare 
implementare și evaluare rezultate 
pentru proiecte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Infrastructura utilizată 
 

 
Echipa de lucru cu experienţă în domeniu/laborator de informatică/laborator cercetări cantitative 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
ŢINEREA SUB CONTROL A FAZELOR DE PROIECT (identificarea proceselor de 
management de proiect si a responsabilitatilor fiecarui participant in cadrul acestora, 
managementul riscurilor, managementul documentelor, managementul timpului, 
managementul costurilor, managementul contractelor) 
 

Contact 
 
Nume 

DUMITRU MIHAELA IULIANA 
 

Email/telefon 
mihaela.dumitru@upit.ro, +40 749 017 052 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mihaela.dumitru@upit.ro,


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE, ANALIZĂ ŞI MODELARE 

ECONOMICĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

DEZVOLTARE DE STRATEGII ÎN AFACERI 
 
Domeniul de activitate  
 

 
ECONOMIC – MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 
 

Descriere 
 

 
 
 
Fundamentarea, reproiectarea, implementarea 
și monitorizarea strategiilor de afaceri 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Infrastructura utilizată 
 

 
Echipa de lucru cu experienţă în domeniu/laborator de informatică/laborator cercetări cantitative 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Raționalizarea strategiilor de afaceri, pe principii de eficiență 
 

Contact 
 
 
Nume 

DUMITRU MIHAELA IULIANA 
 

Email/telefon 
mihaela.dumitru@upit.ro, +40 749 017 052 
 
 
 
 
 
 

mailto:mihaela.dumitru@upit.ro,


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE, ANALIZĂ ŞI MODELARE 

ECONOMICĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

ELABORAREA UNUI PLAN DE AFACERI 
 
Domeniul de activitate  

 

 
ECONOMIC – MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 
 

Descriere 
 

 
 
 
 
Studiul analitic și exhaustiv al tuturor 
aspectelor importante ce țin de o 
organizație sau de un proiect 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Infrastructura utilizată 
 
Echipa de lucru cu experienţă în domeniu/laborator de informatică/laborator cercetări cantitative 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Acest instrument ajută stakeholderii să evalueze obiectiv afacerea sau proiectul și permite 
managenentului să planifice și să urmărească activitățile cu scopul atingerii obiectivelor 
strategice asumate. 
 

Contact 
 
Nume 

DUMITRU MIHAELA IULIANA 
 

Email/telefon 
mihaela.dumitru@upit.ro, +40 749 017 052 
 
 
 
 
 
 

mailto:mihaela.dumitru@upit.ro,


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE, ANALIZĂ ŞI MODELARE 

ECONOMICĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

ELABORAREA UNUI PLAN DE MARKETING 
 
Domeniul de activitate  

 

 
ECONOMIC – MARKETING 

 
 

Descriere 
 

 
 

Instrument modern de orientare și 
coordonare a activității de marketing 
care, folosind informațiile obținute din 
analiza de marketing, permite entităților 
să răspundă la întrebări precum:  
Ce va vinde firma? 
Cui va vinde firma? 
Cât va vinde firma? 
La ce preț va vinde firma? ș.a. 
 

 
 

 

Infrastructura utilizată 
 

 
Echipa de lucru cu experienţă în domeniu/laborator de informatică/laborator cercetări cantitative 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Planul de marketing conține strategii și programe de marketing detaliate, care permit atingerea 
obiectivelor legate de produs pe o piață țintă. 
 

Contact 
 
Nume 

DUMITRU MIHAELA IULIANA 
 

Email/telefon 
mihaela.dumitru@upit.ro, +40 749 017 052 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mihaela.dumitru@upit.ro,


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE, ANALIZĂ ŞI MODELARE 

ECONOMICĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

ASISTENŢĂ CONTABILĂ 
 
Domeniul de activitate  
 

 
ECONOMIC – FINANCIAR - CONTABIL 

 
 

Descriere 
 

 
 
 
Asistenţă privind contabilitatea 
operaţiunilor, situaţiile financiare, 
inclusiv politici şi proceduri contabile 
 
 
 
  

 
 

 

Infrastructura utilizată 
 

 
Echipa de lucru cu experienta in domeniu/laborator de formatica/laborator cercetari cantitative 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Asigurarea conformităţii cu reglementările contabile în vigoare şi asigurarea corectitudinii 
operaţiunilor înregistrate raportat la obiectivele organizaţiei 
 
 

Contact 
  
Nume 

DUMITRU MIHAELA IULIANA 
 

Email/telefon 
mihaela.dumitru@upit.ro, +40 749 017 052 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mihaela.dumitru@upit.ro,


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE, ANALIZĂ ŞI MODELARE 

ECONOMICĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

PLANIFICARE BUGETARĂ 
 
Domeniul de activitate  
 

 
ECONOMIC – FINANCIAR - CONTABIL 

 
 

Descriere 
 

 
 
 
Instrument al planificării financiare prin 
care se urmăreşte alocarea eficientă a 
disponibilităților bănești pentru 
atingerea obiectivelor organizațiilor. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Infrastructura utilizată  
 
Echipa de lucru cu experienţă în domeniu/laborator de formatică/laborator cercetări cantitative 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Se permite cuantificarea impactului viitor al deciziilor, programelor şi politicilor curente, respectiv 
se pot identifica şi analiza opţiunile privind ajustarea veniturilor şi a cheltuielilor cu scopul de a 
anula diferenţa dintre acestea 
 
 

Contact 
 
Nume 

DUMITRU MIHAELA IULIANA 
 

Email/telefon 
mihaela.dumitru@upit.ro, +40 749 017 052 
 
 
 
 
 
 

mailto:mihaela.dumitru@upit.ro,


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE, ANALIZĂ ŞI MODELARE 

ECONOMICĂ 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

ASISTENŢĂ TEHNICĂ INFORMATICĂ 
 
Domeniul de activitate  
 

 
ECONOMIC – INFORMATICĂ  

 
 

Descriere 
 

 
 
 
 
Asigurarea serviciilor de asistenţă 
tehnică informatică pentru 
echipamentele informatice din dotare 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Infrastructura utilizată 
 

 
Echipa de lucru cu experienţă în domeniu/laborator de formatică/laborator cercetări cantitative 
 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Verificare, întreţinere, configurare, instalare şi reparare echipamente informatice 
 
 

Contact 
 
Nume 

DUMITRU MIHAELA IULIANA 
 

Email/telefon 
mihaela.dumitru@upit.ro, +40 749 017 052 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:mihaela.dumitru@upit.ro,


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE STUDII JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

EDUCAȚIE JURIDICĂ 
 
Domeniul de activitate  
 

 
FORMARE PROFESIONA 
 

Descriere 
 

 
 
 
 
Realizarea de materiale 
informative cu specific juridic 
pentru diverse domenii de interes 
 
Expuneri ale expertilor in 
domeniu 
 
Organizarea de conferinte si 
workshop-uri  

 
 
 

 

 
 
Infrastructura utilizată 

 
În baza colaborarii cu facultatea, putem pune la dispozitia celor interesati spatii pentru formare 
si organizarea de conferinte. 
  
Detinem o vasta colectie de lucrari de specialitate, avand acces la cele mai actualizate baze 
de date in domeniu. 
  
În colaborare cu editura universitatii, putem elabora brosuri, pliante, suporturi de curs si alte  
materiale informative. 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
O mai buna intelegere a conceptelor si instituțiilor juridice. 
 
Contact 
 
Nume   

LECT.DR. SORINA IONESCU 
Telefon   

0740098594 
 



 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE STUDII JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

CONSILIERE JURIDICĂ/ FORMULAREA DE OPINII 
JURIDICE 

 
Domeniul de activitate  

 

 
CONSILIERE  

 
 

Descriere 
 

 
 
Formularea de opinii juridice: 

- interpretarea normelor juridice; 
- interpretarea jurisprudenței și 

doctrinei. 
 
Consiliere juridică: 

- elaborarea de strategii judiciare; 
- formularea de cereri; 
- elaborarea unor modele de 

contracte. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Infrastructura utilizată 
 

  
Deținem spații adecvate pentru oferirea de opinii și consiliere juridică în condiții optime.   

Avem acces la cele mai bune baze de date în domeniu. 
  

Deținem materiale juridice actualizate, elaborate de experți în domeniu. 
 
Performanțe îmbunătățite 
 

 
Formarea unor opinii corecte cu privire la diverse probleme juridice. 
  
Elaborarea unor acte juridice eficiente. 
 

Contact 
 
 
Nume  

 LECT.DR. SORINA IONESCU 
Telefon   

0740098594 
 



 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE DIDACTICĂ, 

LINGVISTICĂ ȘI ÎN COMUNICARE LITTERA  

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

SERVICII DE TRADUCERE 
 
Domeniul de activitate  

 

 
FILOLOGIE. Limba și literatura română, engleză, franceză, germană, spaniolă - 
perspective moderne de abordare 
 

 

Descriere 
 

 
 
CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE 
DIDACTICĂ, LINGVISTICĂ ȘI ÎN 
COMUNICARE LITTERA oferă 

• traducere literară 
• traducere științifică 
• traducere juridică 

 
 

 
 

 
 

Infrastructura utilizată 
 

 
Sala B 004 (computere, videoproiector, videoplayer, CD player, imprimantă) 
 

 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
O mai bună cunoaștere interculturală prin asigurarea unui acces lărgit la diverse 
opere literare și științifice 
 

Contact 
 
 
Nume 

Lect.univ.dr. Miron Cristina 
 

Email/telefon 
cristina.miron@upit.ro, 0722.604456 

  

mailto:cristina.miron@upit.ro


 
 

 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE DIDACTICĂ, 

LINGVISTICĂ ȘI ÎN COMUNICARE LITTERA  

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

SERVICII DE REDACTARE ȘI PUBLICARE 
 
Domeniul de activitate  

 

 
FILOLOGIE. Limba și literatura română, engleză, franceză, germană, spaniolă - 
perspective moderne de abordare 
 

 

Descriere 
 

 
 
CENTRUL DE CERCETARE ȘI 
FORMARE DIDACTICĂ, LINGVISTICĂ 
ȘI ÎN COMUNICARE LITTERA 
redactează și publică: 
• manuale și auxiliare moderne în 

domeniul limbii române și al 
limbilor străine (engleză, franceză, 
germană, spaniolă);  

• dicționare;  
• glosare; 
• ghiduri de conversație. 
  

 
 

 

Infrastructura utilizată 
 

 
Sala B 004 (computere, videoproiector, videoplayer, CD player, imprimantă) 

 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
O mai bună cunoaștere lingvistică și culturală și o practică de comunicare extinsă. 
  

Contact 
 
 
Nume 

Lect.univ.dr. Miron Cristina 
 

Email/telefon 
cristina.miron@upit.ro, 0722.604456 
 
 

mailto:cristina.miron@upit.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE DIDACTICĂ, 

LINGVISTICĂ ȘI ÎN COMUNICARE LITTERA  

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

CURSURI DE PREGATIRE 
 
Domeniul de activitate  

 

 
FILOLOGIE. Didactica limbii române ca limbă maternă și limbă străină; didactica 
limbilor engleză, franceză, germană, spaniolă; didactica traducerii  

 

Descriere 
 

 
 
CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE 
DIDACTICĂ, LINGVISTICĂ ȘI ÎN COMUNICARE 
LITTERA oferă: 
• cursuri de pregătire pentru cadrele 

didactice din învățământul preuniversitar;  
• cursuri de limba română pentru străini;  
• cursuri de limba și cultura engleză, 

franceză, spaniolă și germană,  
• cursuri de pregătire în domeniul traducerii 

(traducere asistată de calculator, 
traducere creativă etc.). 

 

 
 

 
 

 

Infrastructura utilizată 
 

 
Sala B 004 (computere, videoproiector, videoplayer, CD player , imprimantă) 

 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
O mai bună cunoaștere pe plan didactic, intercultural și lingvistic. 
  

Contact 
 
 
Nume 

Lect.univ.dr. Miron Cristina 
 

Email/telefon 
cristina.miron@upit.ro, 0722.604456 
 

mailto:cristina.miron@upit.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE DIDACTICĂ, 

LINGVISTICĂ ȘI ÎN COMUNICARE LITTERA  

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

ORGANIZARE DE MANIFESTARI CULTURALE 
 
Domeniul de activitate  

 

 
FILOLOGIE. Comunicare în limba și literatura română, engleză, franceză, 
germană, spaniolă  
 

Descriere 
 

 
 
CENTRUL DE CERCETARE ȘI FORMARE 
DIDACTICĂ, LINGVISTICĂ ȘI ÎN 
COMUNICARE LITTERA organizează: 
• conferințe, mese rotunde;  
• concursuri profesionale pentru studenți, 

mediere lingvistică; 
• expertiză lingvistică; 
• monitorizarea mass-media. 

  
 

 
 

Infrastructura utilizată 
 

 
Sala B 004 (computere, videoproiector, videoplayer, CD player, imprimantă) 

 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
O mai bună promovare a performanței pe plan intercultural și lingvistic. 
  

Contact 
 
 
Nume 

Lect.univ.dr. Miron Cristina 
 

Email/telefon 
cristina.miron@upit.ro, 0722.604456 
 
 
 
 
 

mailto:cristina.miron@upit.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

 EVALUARE SI CERTIFICARE LINGVISTICA - LIMBA 
ENGLEZA 

 
Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE- Limbi străine 

 

Descriere 
 

Centrul de Limbi Străine LOGOS   organizează 
testări în vederea obţinerii atestatelor de 
competenţă lingvistică LOGOS pentru limba 
engleză. 
Atestatul de competenţă lingvistică 
LOGOS certifică nivelul de competenţă în limbă 
străină al unui candidat în acord cu politica şi 
standardele lingvistice ale Uniunii Europene 
conform Cadrului European Comun de Referinţă 
pentru Limbi: A1 (începător), A2 (elementar), 
B1(prag), B2 (intermediar), C1(avansat), C2 
(excelenţă). 
 Inscrierea la testul de competent lingvistica se 
face pe baza unei cereri care poate fi trimisa pe 
adresa de email a Centrului LOGOS 
(logos.upit@yahoo.com) sau inregistrata la 
secretariatul Facultatii de Teologie, Litere, Istorie si 
Arte, cu cel putin 24 de ore inaintea examenului. 
Acte necesare in momentul prezentarii la testul 
de competenta lingvistica: 
- carte de identitate (original si copie), 
- carnet de student (daca este cazul), 
- copie chitanta de plata a taxei de atestare. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Infrastructura utilizată 
 
 

Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 
 
Atestatul de competenţă lingvistică LOGOS se obţine în urma testării competenţelor lingvistice 
ale candidatului, dobândite în context formal, non formal sau informal: intelegere orală şi scrisă, 
exprimare orală şi scrisă. 
 
Contact 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
Email/telefon 

cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 

mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

 CERCETARE IN DOMENIUL FILOLOGIE 
 

Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE 

 
 

Descriere 
 

 
Centrul de Limbi Străine LOGOS  coordonează 
şi organizează activităţi de cercetare 
conform axelor tematice specifice 
Departamentului de Limbi Străine Aplicate din 
cadrul Universităţii din Piteşti:  
 
- Lingvistică teoretică şi aplicată 
- Limbaje de specialitate 
- Traductologie 
- Cultură şi civilizaţie anglofonă/ francofonă 
- Didactica limbilor străine.   

 

 
 

 

Infrastructura utilizată 
  
Laborator - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
În cadrul Centrului functionează şi Centrul de analiză şi cercetare a tehnologiilor 

pedagogice, conform cu standardul de calitate ARACIS I.P.B.1.2.2. ref.1.: „Realizarea 
programelor de studiu, în funcţie de forma de învăţământ, este monitorizată şi 
fundamentată prin structuri interne specializate de tip „centru de analiză şi dezvoltare 
pedagogică” în care se dezvoltă tehnologii pedagogice novatoare şi eficiente.” 
- Coordonare publicaţie în domeniu - Studii de gramatică contrastivă- revistă indexată in 
baze de date internaţionale (EBSCO, MLA, ERIH PLUS, DOAJ, Index Copernicus, 
CEEOL, CiteFactor) - http://studiidegramaticacontrastiva.info/  
 
 
Contact 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
Email/telefon 

cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 
 

http://studiidegramaticacontrastiva.info/
mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

 EVALUARE SI CERTIFICARE LINGVISTICA - LIMBA 
FRANCEZA 

Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE- Limbi străine 

 

Descriere 
 

Centrul de Limbi Străine LOGOS   organizează 
testări în vederea obţinerii atestatelor de 
competenţă lingvistică LOGOS pentru limba 
franceză. 
Atestatul de competenţă lingvistică 
LOGOS certifică nivelul de competenţă în limbă 
străină al unui candidat în acord cu politica şi 
standardele lingvistice ale Uniunii Europene 
conform Cadrului European Comun de Referinţă 
pentru Limbi: A1 (începător), A2 (elementar), 
B1(prag), B2 (intermediar), C1(avansat), C2 
(excelenţă). 
 Inscrierea la testul de competent lingvistica se 
face pe baza unei cereri care poate fi trimisa pe 
adresa de email a Centrului LOGOS 
(logos.upit@yahoo.com) sau inregistrata la 
secretariatul Facultatii de Teologie, Litere, Istorie si 
Arte, cu cel putin 24 de ore inaintea examenului. 
Acte necesare in momentul prezentarii la testul 
de competenta lingvistica: 
- carte de identitate (original si copie), 
- carnet de student (daca este cazul), 
- copie chitanta de plata a taxei de atestare. 
 

 
 
 
 

 

Infrastructura utilizată 
 

 
Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Atestatul de competenţă lingvistică LOGOS se obţine în urma testării competenţelor lingvistice 
ale candidatului, dobândite în context formal, non formal sau informal: intelegere orală şi scrisă, 
exprimare orală şi scrisă. 
 
 
Contact 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
Email/telefon 

cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 

mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

 EVALUARE SI CERTIFICARE LINGVISTICA - LIMBA 
GERMANA 

 
Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE- Limbi străine 

 

Descriere 
 

 
Centrul de Limbi Străine LOGOS   organizează 
testări în vederea obţinerii atestatelor de 
competenţă lingvistică LOGOS pentru limba 
germană. 
Atestatul de competenţă lingvistică 
LOGOS certifică nivelul de competenţă în limbă 
străină al unui candidat în acord cu politica şi 
standardele lingvistice ale Uniunii Europene 
conform Cadrului European Comun de Referinţă 
pentru Limbi: A1 (începător), A2 (elementar), 
B1(prag), B2 (intermediar), C1(avansat), C2 
(excelenţă). 
 Inscrierea la testul de competent lingvistica se 
face pe baza unei cereri care poate fi trimisa pe 
adresa de email a Centrului LOGOS 
(logos.upit@yahoo.com) sau inregistrata la 
secretariatul Facultatii de Teologie, Litere, Istorie si 
Arte, cu cel putin 24 de ore inaintea examenului. 
Acte necesare in momentul prezentarii la testul 
de competenta lingvistica: 
- carte de identitate (original si copie), 
- carnet de student (daca este cazul), 
- copie chitanta de plata a taxei de atestare. 

 
 
 
 

 

 

Infrastructura utilizată 
  
Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 
 
Performanțe îmbunătățite 
 
 

Atestatul de competenţă lingvistică LOGOS se obţine în urma testării competenţelor lingvistice 
ale candidatului, dobândite în context formal, non formal sau informal: intelegere orală şi scrisă, 
exprimare orală şi scrisă. 
 
Contact 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
Email/telefon 

cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 

mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 
 

 EVALUARE SI CERTIFICARE LINGVISTICA - LIMBA 
ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ 

 
Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE- Limbi străine 

 

Descriere 
 

Centrul de Limbi Străine LOGOS   organizează testări 
în vederea obţinerii atestatelor de competenţă 
lingvistică LOGOS pentru limba română ca limbă străină. 
 Atestatul de competenţă lingvistică 
LOGOS certifică nivelul de competenţă în limbă 
străină al unui candidat în acord cu politica şi 
standardele lingvistice ale Uniunii Europene 
conform Cadrului European Comun de Referinţă 
pentru Limbi: A1 (începător), A2 (elementar), 
B1(prag), B2 (intermediar), C1(avansat), C2 
(excelenţă). 
 Inscrierea la testul de competent lingvistica se 
face pe baza unei cereri care poate fi trimisa pe 
adresa de email a Centrului LOGOS 
(logos.upit@yahoo.com) sau inregistrata la 
secretariatul Facultatii de Teologie, Litere, Istorie si 
Arte, cu cel putin 24 de ore inaintea examenului. 
Acte necesare in momentul prezentarii la testul 
de competenta lingvistica: 
- carte de identitate (original si copie), 
- carnet de student (daca este cazul), 
- copie chitanta de plata a taxei de atestare. 

 
 
 
 
 

 

Infrastructura utilizată 
 
 

Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 
 

Atestatul de competenţă lingvistică LOGOS se obţine în urma testării competenţelor lingvistice 
ale candidatului, dobândite în context formal, non formal sau informal: intelegere orală şi scrisă, 
exprimare orală şi scrisă. 
 
Contact 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
Email/telefon 

cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 

mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

 

 FORMARE LINGVISTICA - CURSURI DE LIMBA ENGLEZA 
 

 

Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE- Limbi străine 

Descriere 
 

Centrul de Limbi Străine LOGOS  oferă servicii de formare 
lingvistică (limba engleză). Cursurile sunt organizate pentru 
orice categorie de solicitanţi după cum urmează: 

• Cursuri de limbă engleză generală; 
• Cursuri de limbă engleză pentru relaţii profesionale; 
• Cursuri limbaje de specialitate (domeniul juridic, 

economic, medical, tehnico-ştiintific etc.); 
• Cursuri de simulare pentru examenele Cambridge, 

TOEFL, IELTS, TOEIC; 
• Cursuri de pregătire pentru testul de competenţă 

lingvistică LOGOS; 
Cursurile pot fi individuale sau pe grupe de 2-12 persoane. 
Numărul de şedinţe şi frecvenţa acestora se stabilesc de 
comun acord cu participanţii. 
Centrul de Limbi Străine LOGOS poate oferi stagiarilor atestate 
de finalizare modul. 

 
 

 
 
 

 

Infrastructura utilizată 
 
 

Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 

Formarea lingvistică în cadrul Centrului de Limbi Straine LOGOS  presupune etapele următoare: 
 Testarea iniţială pentru poziţionarea în grupă, fiecare participant primind un nivel conform Cadrului 

european de referinţă pentru limbile străine; 
 Formarea lingvistică propriu-zisă; 
 Testarea finală, la sfârsitul modulului; 
 Elaborarea atestatului de finalizare modul; 

Formatorii Centrului de Limbi Straine LOGOS  propun un parcus care să ţină cont de obiectivele de formare, după cum 
urmează: 

 identifică cu participanţii nevoile de comunicare ( generală, profesională şi de specialitate); 
 alege suportul didactic cel mai potrivit nevoilor de formare identificate; 
 elaborează un proiect de formare, care să tină cont de modul de progresie stabilit; 
 propune activităţi de comunicare scrisă (întelegere si exprimare scrisă) şi orală (întelegere si exprimare orală) 

adecvate nevoilor de formare, mediului profesional, şedinţe de consolidare şi autoevaluare a cunoştinţelor 
dobândite. Acest demers va fi sustinut de un timp de pregătire individuală din partea fiecărui cursant, în afara 
cursului propriu-zis. 

 

Contact 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
Email/telefon 

cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 

mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

 FORMARE LINGVISTICA - CURSURI DE LIMBA 
FRANCEZA 

Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE- Limbi străine 

 

Descriere 
 

Centrul de Limbi Străine LOGOS  oferă servicii de formare 
lingvistică (limba franceză). Cursurile sunt organizate pentru 
orice categorie de solicitanţi după cum urmează: 

• Cursuri de limbă franceză generală; 
• Cursuri de limbă franceză pentru relaţii profesionale; 
• Cursuri limbaje de specialitate (domeniul juridic, 

economic, medical, tehnico-ştiintific); 
• Cursuri de simulare pentru examenele DELF, 

DALF,TFI; 
• Cursuri de pregătire pentru testul de competenţă 

lingvistică LOGOS; 
Cursurile pot fi individuale sau pe grupe de 2-12 persoane. 
Numărul de şedinţe şi frecvenţa acestora se stabilesc de 
comun acord cu participanţii. 
Centrul de Limbi Străine LOGOS poate oferi stagiarilor atestate 
de finalizare modul.  

 

 
 

 
Infrastructura utilizată 
 
 

Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 
 

Performanțe îmbunătățite 
 
 

Formarea lingvistică în cadrul Centrului de Limbi Straine LOGOS  presupune etapele următoare: 
 Testarea iniţială pentru poziţionarea în grupă, fiecare participant primind un nivel conform Cadrului 

european de referinţă pentru limbile străine; 
 Formarea lingvistică propriu-zisă; 
 Testarea finală, la sfârsitul modulului; 
 Elaborarea atestatului de finalizare modul; 

Formatorii Centrului de Limbi Straine LOGOS  propun un parcus care să ţină cont de obiectivele de formare, după cum 
urmează: 

 identifică cu participanţii nevoile de comunicare ( generală, profesională şi de specialitate); 
 alege suportul didactic cel mai potrivit nevoilor de formare identificate; 
 elaborează un proiect de formare, care să tină cont de modul de progresie stabilit; 
 propune activităţi de comunicare scrisă (întelegere si exprimare scrisă) şi orală (întelegere si exprimare orală) 

adecvate nevoilor de formare, mediului profesional, şedinţe de consolidare şi autoevaluare a cunoştinţelor 
dobândite. Acest demers va fi sustinut de un timp de pregătire individuală din partea fiecărui cursant, în afara 
cursului propriu-zis. 

 

Contact 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
Email/telefon 

cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 

mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 
 

 FORMARE LINGVISTICA - CURSURI DE LIMBA GERMANA 
 
Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE- Limbi străine 

 

Descriere 
 

 
Centrul de Limbi Străine LOGOS  oferă servicii de formare 
lingvistică (limba germană). Cursurile sunt organizate pentru 
orice categorie de solicitanţi după cum urmează: 

• Cursuri de limbă germană generală; 
• Cursuri de limbă germană pentru relaţii profesionale; 
• Cursuri limbaje de specialitate (domeniul juridic, 

economic, medical, tehnico-ştiintific); 
• Cursuri de simulare pentru examenul Sprachdiplom; 
• Cursuri de pregătire pentru testul de competenţă 

lingvistică LOGOS  
Cursurile pot fi individuale sau pe grupe de 2-12 persoane. 
Numărul de şedinţe şi frecvenţa acestora se stabilesc de 
comun acord cu participanţii. 

• Centrul de Limbi Străine LOGOS poate oferi stagiarilor 
atestate de finalizare modul.  

Infrastructura utilizată 
  
Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 
 

Performanțe îmbunătățite 
 
 

Formarea lingvistică în cadrul Centrului de Limbi Straine LOGOS  presupune etapele următoare: 
 Testarea iniţială pentru poziţionarea în grupă, fiecare participant primind un nivel conform Cadrului 

european de referinţă pentru limbile străine; 
 Formarea lingvistică propriu-zisă; 
 Testarea finală, la sfârsitul modulului; 
 Elaborarea atestatului de finalizare modul; 

Formatorii Centrului de Limbi Straine LOGOS  propun un parcus care să ţină cont de obiectivele de formare, după cum 
urmează: 

 identifică cu participanţii nevoile de comunicare ( generală, profesională şi de specialitate); 
 alege suportul didactic cel mai potrivit nevoilor de formare identificate; 
 elaborează un proiect de formare, care să tină cont de modul de progresie stabilit; 
 propune activităţi de comunicare scrisă (întelegere si exprimare scrisă) şi orală (întelegere si exprimare orală) 

adecvate nevoilor de formare, mediului profesional, şedinţe de consolidare şi autoevaluare a cunoştinţelor 
dobândite. Acest demers va fi sustinut de un timp de pregătire individuală din partea fiecărui cursant, în afara 
cursului propriu-zis. 

 

Contact 
 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
Email/telefon 

cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 

mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

 FORMARE LINGVISTICA - CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ 
CA LIMBĂ STRĂINĂ 

Domeniul de activitate 
  
FILOLOGIE- Limbi străine 

 

Descriere 
 

Centrul de Limbi Străine LOGOS  oferă servicii de 
formare lingvistică (limba română ca limbă străină). 
Cursurile sunt organizate pentru orice categorie de 
solicitanţi după cum urmează: 

• Cursuri de limbă română generală; 
• Cursuri de limbă română pentru relaţii 

profesionale; 
• Cursuri limbaje de specialitate (domeniul juridic, 

economic, medical, tehnico-ştiintific etc.); 
• Cursuri de pregătire pentru testul de 

competenţă lingvistică LOGOS; 
 
Cursurile pot fi individuale sau pe grupe de 2-12 
persoane. Numărul de şedinţe şi frecvenţa acestora se 
stabilesc de comun acord cu participanţii. 
Centrul de Limbi Străine LOGOS poate oferi stagiarilor 
atestate de finalizare modul.  

 
 

 

Infrastructura utilizată 
 
 

Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

Formarea lingvistică în cadrul Centrului de Limbi Straine LOGOS  presupune etapele următoare: 
 Testarea iniţială pentru poziţionarea în grupă, fiecare participant primind un nivel conform Cadrului 

european de referinţă pentru limbile străine; 
 Formarea lingvistică propriu-zisă; 
 Testarea finală, la sfârsitul modulului; 
 Elaborarea atestatului de finalizare modul; 

Formatorii Centrului de Limbi Straine LOGOS  propun un parcus care să ţină cont de obiectivele de formare, după cum 
urmează: 

 identifică cu participanţii nevoile de comunicare (generală, profesională şi de specialitate); 
 alege suportul didactic cel mai potrivit nevoilor de formare identificate; 
 elaborează un proiect de formare, care să tină cont de modul de progresie stabilit; 
 propune activităţi de comunicare scrisă (întelegere si exprimare scrisă) şi orală (întelegere si exprimare orală) 

adecvate nevoilor de formare, mediului profesional, şedinţe de consolidare şi autoevaluare a cunoştinţelor 
dobândite. Acest demers va fi sustinut de un timp de pregătire individuală din partea fiecărui cursant, în afara 
cursului propriu-zis. 

 

Contact 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
Email/telefon 

cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 

mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

SERVICII DE INTERPRETARIAT  
(ROMANA-ENGLEZA/ENGLEZA-ROMANA) 

 
Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE- Limbi străine 

 
 

Descriere 
 

 

 
Centrul de Limbi Străine LOGOS  oferă 
servicii de interpretariat în si din limba 
engleză. 

 
 

 

Infrastructura utilizată 
   
Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 

 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Aceste servicii sunt prestate în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu 
standardele europene şi naţionale specifice activităţii de traducător şi interpret: Legea 
36/1995 actualizata (Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale) si Standardul SR 
EN 15038. 
 
 
Contact 
 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
 

Email/telefon 
cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 
 
 
 
 
 

 

mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

SERVICII DE INTERPRETARIAT  
(ROMANA-FRANCEZA/FRANCEZA-ROMANA) 

 
Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE- Limbi străine 

 
 

Descriere 
 

 

Centrul de Limbi Străine 
LOGOS  oferă servicii de 
interpretariat în si din limba franceză. 

 
 

Infrastructura utilizată 
   
Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 

 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Aceste servicii sunt prestate în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu 
standardele europene şi naţionale specifice activităţii de traducător şi interpret: Legea 
36/1995 actualizata (Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale) si Standardul SR 
EN 15038. 
 
 
Contact 
 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
 

Email/telefon 
cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

SERVICII DE INTERPRETARIAT 
 (ROMANA-GERMANA/GERMANA-ROMANA) 

 
Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE- Limbi străine 

 
 

Descriere 
 
 

 

Centrul de Limbi Străine 
LOGOS  oferă servicii de 
interpretariat în si din limba germană. 

 
 

Infrastructura utilizată 
   
Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 

 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Aceste servicii sunt prestate în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu 
standardele europene şi naţionale specifice activităţii de traducător şi interpret: Legea 
36/1995 actualizata (Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale) si Standardul SR 
EN 15038. 
 
 
Contact 
 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
 

Email/telefon 
cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 
 
 
 
 
 
 

mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

SERVICII DE TRADUCERE  
(ROMANA-ENGLEZA/ENGLEZA-ROMANA) 

 
Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE- Limbi străine 

 
 

Descriere 
 

 
Centrul de Limbi Străine LOGOS  oferă 
servicii de: 

• Traducere medicală 
• Traducere tehnică 
• Traducere autorizată 
• Traducere legalizată 
• Traducere juridică 
• Traducere online 
• Corectură şi revizie lingvistică  

       română-engleză/engleză-română 

 
 
 
 

 

 

Infrastructura utilizată 
  
Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Aceste servicii sunt prestate în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu 
standardele europene şi naţionale specifice activităţii de traducător şi interpret: Legea 
36/1995 actualizata (Legea notarilor publici si a activitatilor notariale) si Standardul SR 
EN 15038. 
 
Contact 
 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
 

Email/telefon 
cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 
 
 
 

 

mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

SERVICII DE TRADUCERE  
(ROMANA-FRANCEZA/FRANCEZA-ROMANA) 

 
Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE- Limbi străine 

 
 

Descriere 
 

 
Centrul de Limbi Străine LOGOS  oferă 
servicii de: 

• Traducere medicală 
• Traducere tehnică 
• Traducere autorizată 
• Traducere legalizată 
• Traducere juridică 
• Traducere online 
• Corectură şi revizie lingvistică 

română-franceză/franceză-română. 

 
 
 
 

 

 
 

Infrastructura utilizată 
  
Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Aceste servicii sunt prestate în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu 
standardele europene şi naţionale specifice activităţii de traducător şi interpret: Legea 
36/1995 actualizata (Legea notarilor publici si a activitatilor notariale) si Standardul SR 
EN 15038. 
 
Contact 
 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
 

Email/telefon 
cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 
 
 
 
 

mailto:laura.luca@icia.ro


 
 

 

 UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
CENTRUL de LIMBI STRĂINE 

LOGOS 

 

OFERTĂ SERVICIU 
 

SERVICII DE TRADUCERE  
(ROMANA-GERMANA/GERMANA-ROMANA) 

 
Domeniul de activitate  
 

 
FILOLOGIE- Limbi străine 

 
 

Descriere 
 

 
Centrul de Limbi Străine LOGOS  oferă 
servicii de: 

• Traducere medicală 
• Traducere tehnică 
• Traducere autorizată 
• Traducere legalizată 
• Traducere juridică 
• Traducere online 
• Corectură şi revizie lingvistică   

română-germană/germană-română 

 
 
 

 
 

 

Infrastructura utilizată 
  
Sală multimedia - Sala B109 (Calculatoare,videoproeictor, imprimantă, CD player). 
 
 

Performanțe îmbunătățite 
 

 
Aceste servicii sunt prestate în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu 
standardele europene şi naţionale specifice activităţii de traducător şi interpret: Legea 
36/1995 actualizata (Legea notarilor publici si a activitatilor notariale) si Standardul SR 
EN 15038. 
 
Contact 

 
 
Nume 

Lect.univ.dr. ILINCA Elena-Cristina 
 

Email/telefon 
cristina.ilinca@upit.ro; 0724007884 
 
 

mailto:laura.luca@icia.ro
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	Domeniul de activitate
	Descriere
	Determinarea tensiunilor reziduale pe probe metalice in acord cu standardele ASTM/SAE.
	Defectoscopie nedistructivă prin termografie activă in IR.
	Infrastructura utilizată
	Difractometru de radiații X specializat pentru determinarea tensiunilor reziduale pe microarii Rigaku AUTOMATE II
	Cameră de termoviziune FLIR ThermaCam SC2000

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Analize micro-structurale prin tehnici cu radiații X (determinarea compoziției de faze, a microstructurii și corelațiilor acestora cu proprietățile macroscopice, determinarea conținutului de austenită reziduală);
	Analize optice metalografice (metalografie optică, determinarea microdurității);
	Testarea mecanică a materialelor (încercare la tracțiune, încercare prin șoc mecanic);
	Caracterizări morfologice prin microscopie electronică de baleiaj.
	Infrastructura utilizată
	Microscopul electronic de înaltă rezoluție (SEM și STEM) Hitachi SU8230
	Microscopul Electronic cu Scanare Hitachi SU 5000
	Mașina universală de încercare la tracțiune
	Difractometrul de radiații X Rigaku ULTIMA IV

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	- Modelarea şi simularea comportării unor produse ȋn exploatare;
	- Modelarea şi simularea unor procese de deformare plastică la rece: ambutisare, simularea unor procedee de obţinere a profilelor prin deformare plastică;
	- Modelarea şi simularea unor procese de sudare: sudare prin frecare cu element activ rotitor.
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere obiective:
	 Pregătirea inginerilor pentru a interpreta şi concepe tehnologii specifice produselor polimerice şi compozite;
	 Specializarea absolvenților de studii superioare inginerești în domeniul cotării standardizate ISO specifice matrițelor de injecție mase plastice şi cauciuc;
	 Explicarea şi interpretarea unor procese tehnologice de asamblare pentru produse din mase plastice proiectate în condiţii impuse;
	 Evaluarea calitativă a unui proces tehnologic de asamblare pentru produse din mase plastice şi stabilirea avantajelor şi a limitelor sale de aplicare;
	//
	 Acumularea de competențe privind construcția si utilizarea matriţelor de injecţie plastic si cauciuc. 
	Infrastructura utilizată
	Laboratoare de specialitate ale Universităţii din Piteşti şi ale Universităţii Politehnica din Bucureşti

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Alin Daniel RIZEA
	Email/Tel.
	alin.rizea@upit.ro / 0742 223 091

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Utilizarea noilor standarde ISO de dimensionare și tolerare geometrică permite întreprinderilor să  realizeze desene care să fie interpretate corect (fără ambiguităţi) atât de utilizatorii interni cât şi de cei externi.
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/Telf
	alin.rizea@upit.ro / 0742 223 091

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Simularea este un instrument ce poate fi folosit pentru :
	 identificarea bottleneck-urilor dintr-o linie de productie noua sau existentă;
	 analiza și testarea înainte de implementare într-un sistem real a modificărilor de layout, a schimbării sistem de transport intern (AGV, conveior), modificarii cantităților din WIP etc.
	 verificarea și îmbunătățirea gradului de utilizare a echipamentelor (OEE).
	/
	Infrastructura utilizată
	Statii de lucru

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/Telf
	ana.gavriluta@upit.ro/ 0746101580

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Serviciul de layout design va ajută în:
	  Crearea de noi modele conceptuale de layout desing conform cerințelor clientului
	 Examinarea și modificarea layout-ului unui sistem de producție  pentru noi cerințe (creșterea diversității produselor)
	Infrastructura utilizată
	Statii de lucru
	Laborator cu platforme de layout design

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/Telf
	eduard.nitu@upit.ro

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Conceptul Lean Manufacturing va ajută să:
	 Analizați fluxul de producție cu ajutorul Value Stream Mapping pentru a identifica activitățile fără valoare adăugată
	 Identificați metodelor şi instrumentelor specifice ce pot crește performanța sistemului de producție
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/Telf
	ana.gavriluta@upit.ro / 0746101580

	Domeniul de activitate :
	ȘTIINȚA SPORTULUI
	Descriere:
	Măsurarea, evaluarea și apreciere unor componente ale capacităţii motrice şi funcționale, diagnoză, intervenții ameliorative, antrenament complementar, optimizarea condiţiei fizice.

	Performanțe îmbunătățite
	Identficarea unor parametrii obiectivi de analiză a comportamentului motric specializat
	Realizarea diagnozei sportive din perspectivă motrică și fiziologică
	Monitorizarea unor parametrii obiectivi ai comporamentului motric specializat
	Ofertă de varaite de antrenament complementar
	Contact
	Nume, prenume: Mihăilescu Liliana, Mihai Ilie
	Email/telefon:  lilimih2003@yahoo.com, tel 0722432600
	ilie112004@yahoo.com, tel. 0741012750

	Domeniul de activitate
	SPORTURI DE IARNA, ACTIVITAȚI DE TIMP LIBER
	Descriere:

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume, prenume : Roșu Daniel, Naiba George, Mateescu Adriana, Enache Sebastian
	Email/telefon: danielrosu333@yahoo.com , tel. 0744437883, bobby.naiba@yahoo.com, 0747 232222, adrianamate30@yahoo.com, adrianamateescu@ymail.com , 0723618909, enachecst@yahoo.com,  0744702345

	Domeniul de activitate
	ECONOMIE, INTREPRINDERI, CORPORAȚII
	Descriere

	Performanțe îmbunătățite
	Îmbunătățirea abilităților de luare a deciziilor de grup.
	Prevenirea și gestionarea conflictelor din grupurile de muncă.
	Realizarea de echipe de lucru valoroase și puternice.
	Contact
	Nume, prenume : Daniel Roșu, Valentina Stefănică
	Email/telefon: danielrosu333@yahoo.com , 0744437883
	vali23stef@yahoo.com, 0721176462

	Domeniul de activitate
	ACTIVITAȚI DE TIMP LIBER
	Descriere

	Performanțe îmbunătățite
	Tonifiere și hipertrofie musculară,
	Scăderea în greutate,
	Optimizarea condiției fizice,
	Combaterea stesului și a depresiilor,
	Îmbunătățirea supleței și a flexibilității articulare,
	Scaderea riscului de accidentare in timpul antrenamentelor sportive.
	Contact
	Nume, prenume : Adriana Mateescu
	Email/telefon: adrianamate30@yahoo.com, adrianamateescu@ymail.com , 0723618909

	Domeniul de activitate
	SPORT, ACTIVITAȚI DE TIMP LIBER
	Descriere

	Performanțe îmbunătățite
	Scăderea în greutate,
	Optimizarea condiției fizice,
	Combaterea stesului și a depresiilor,
	Îmbunătățirea supleței și a flexibilității articulare,
	Expresivitate
	Socializare
	Contact
	Nume, prenume : Corina Popescu, Larisa Rada
	Email/telefon: corrina.popescu@yahoo.com , 0721 153666
	larisa_rada@yahoo.com, 0745 354721

	Domeniul de activitate
	SPORT, ACTIVITAȚI DE TIMP LIBER
	Descriere

	Performanțe îmbunătățite
	Combaterea sedentarismului individual;
	Optimizarea condiției fizice;
	Întărirea stării de sănătate;
	Tonifiere musculară;
	Socializare;
	Scăderea în greutate, arderea caloriilor în exces;
	Stare psihică optimă;
	Contact
	Nume, prenume : Aura Macri, Mihaela Butnariu, Maura Stancu,
	Email/telefon: auramacri@yahoo.com,  0722616009
	bmihaela2108@yahoo.com, 0744 681832
	stancu_maura@yahoo.com , 0740 259 314

	Domeniul de activitate
	SPORT, ACTIVITAȚI DE TIMP LIBER
	Descriere

	Performanțe îmbunătățite
	Combaterea sedentarismului individual;
	Optimizarea condiției fizice;
	Întărirea stării de sănătate;
	Tonifierea musculară;
	Socializare, învățarea spiritului de echipă;
	Dezvoltarea complexă a personalității, dezvoltarea emoțională, a încrederii în sine, gestionarea eșecului și succesului, dezvoltarea perseverenței, autodisciplinarea;
	Scăderea în greutate, arderea caloriilor în exces;
	Contact
	Nume, prenume : Florin Cojanu, Leonard Julien Fleancu, George Naiba
	Email/telefon: coj_florin@yahoo.com ,  0742 088317 ,
	leonef2002@yahoo.com , 0766 313863
	bobby.naiba@yahoo.com, 0747 232222

	Domeniul de activitate
	ACTIVITAȚI DE TIMP LIBER
	Descriere

	Performanțe îmbunătățite
	Combaterea sedentarismului individual;
	Optimizarea condiției fizice;
	Întărirea stării de sănătate;
	Tonifierea musculară;
	Socializare, învățarea spiritului de echipă;
	Dezvoltarea complexă a personalității copilului, dezvoltarea emoțională, a încrederii în sine, gestionarea eșecului și succesului, dezvoltarea perseverenței, autodisciplinarea;
	Combaterea anxietății si a depresiei;
	Scăderea în greutate, arderea caloriilor în exces.
	Contact
	Nume, prenume : Larisa Rada, Luminița Amzăr, Diana Hristache, Valentina Stefănică
	Email/telefon: larisa_rada@yahoo.com , elenaamzăr@yahoo.com , hristache_diana@yahoo.com , vali23stef@yahoo.com
	0745 354721, 0757 367128, 0723 223852, 0721176462

	Domeniul de activitate
	ACTIVITAȚI FIZICE DE INTREȚINERE
	Descriere
	Activitatea se desfășoară în spațiile oferite de azile, utilizând săli comune de activități, precum sălile de recreere, holuri, ori săli de mese, în care se poate crea un spațiu de cel puțin 10 m² de mișcare.

	Performanțe îmbunătățite
	Ameliorează dificultățile de comunicare și relaționare;
	Îmbunățățește starea mentală și emoțională;
	Ameliorează dificultățile fizice de mișcare;
	Îmbunătățește comunicarea în cadrul grupului.
	Contact
	Nume, prenume : Viorel Năstase, Adriana Mateescu, Luminita Amzăr, Corina Popescu
	Email/telefon: viorelnastase@yahoo.com, adrianamateescu@ymail.com , amzar@yahoo.com, corrina.popescu@yahoo.com ,
	0723 183368, 0723 618909, 0757 367 128, 0721 153666

	Domeniul de activitate
	ACTIVITAȚI EDUCAȚIONALE DE TIMP LIBER
	Descriere

	Promovarea turismului ecologic, educarea respectului față de natură
	Cunoașterea personală și interpersonală și dezvoltarea competențelor de lucru în echipă.
	Îmbunățățirea condiției fizice și mentale a participanților.
	Contact
	Nume, prenume : Enache Sebastian, Enache Carmen
	Email/telefon:enachecst@yahoo.com,  0744702345

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	PROTECŢIA MEDIULUI, ECOLOGIE, BIOLOGIE, AGRICULTURĂ
	Descriere
	Monitorizarea permanentă a unor factori ecologici (temperatura aerului, umiditatea relativă a aerului, temperatura punctului de rouă, temperatura la nivelul solului sau în sol) pe teren, în diferite locaţii din exterior sau în diferite incinte (încăpe...
	Contact
	Nume :
	Lect. dr. ing. Dorobăţ Leonard
	Email/telefon:
	leonard.dorobat@upit.ro

	IDENTIFICAREA ȘI STUDIUL BIOLOGIEI SPECIILOR DE PLANTE INVAZIVE
	Domeniul de activitate
	PROTECŢIA MEDIULUI, ECOLOGIE, BIOLOGIE, AGRICULTURĂ
	Descriere
	Contact
	Nume :
	Lect. dr. Codruța Dobrescu, Conf. univ. dr. Liliana Cristina Soare
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Evidențierea morfologiei și anatomiei plantelor spontane sau cultivate menținute în condiții normale de vegetație sau în condiții de stres abiotic sau biotic
	Infrastructura utilizată
	Camera de vegetație EKO-POL, KK 350, microscop trinocular Optika 275 și 350, Stereomicroscop Optika, camera digitală Canon Power Shoot A630
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume:
	SOARE LILIANA CRISTINA
	Email/telefon:
	31Tsoleil_cri@yahoo.com31T

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	CHIMIE ORGANICĂ, CHIMIE ANALITICĂ, BIOCHIMIE, CHIMIA VERDE
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	 SISTEM DE EXTRACȚIE CU FLUIDE SUPERCRITICE (SFE-CO2) JASCO, 2014, prevăzut cu pompă Peltier programabilă pentru livrarea fazei mobile - debit 1 ul/min - 10 mL/min, max. 50 MPa, regulator de presiune controlat cu microprocesor -  domeniul: 1.0 - 50.0...
	 SPECTROMETRU FTIR 6300, JASCO 2008, cu posibilitatea extinderii domeniului spectral standard (7800 - 350 cm-1) la 15000-20 cm-1, echipat cu următoarele accesorii:
	- Gladi ATR (Attenuated Total Reflectance) Single Reflection Pyke -  cu care pot fi măsurate atât probe solide cât şi lichide;
	- VeeMax II Variable angle single reflexion ATR - pentru măsurarea probelor cu suprafeţe reflectorizante;
	- Unitate de reflexie difuză pentru testarea materiilor prime farmaceutice, pulberi, minerale, probe de dimensiuni mari;
	Controlul şi prelucrarea datelor o face softul multifuncţional Spectra Manager II.
	 SPECTROFOTOMETRU UV/VIS UV–2075 JASCO 2015, detector cu monocromator, achiziție spectrală 'on the-fly' [190 - 600 nm], controlul și prelucrarea datelor asistate de softul Spectra Manager II
	 SOFT CHEMOMETRIE UNSCRAMBLER (Ediția X 10.3, Camo. Norway)
	 POLARIMETRU KRUSS P8000,2009, ROTAVAPOR Heidolph,2007, capacitate 50 ml - 3 L, CENTRIFUGA DIGITALA, agitatoare magnetice, sisteme extracție Soxhlet și antrenare cu vapori

	Performanțe îmbunătățite
	RIDICĂRI PLANIMETRICE ȘI NIVELITICE, RELEVEE
	Domeniul de activitate
	CARACTERISTICI FIZICE
	STATIE TOTALA PENTAX W-822NX

	Contact

	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Realizarea de prototipuri 3D din fisiere CAD STL/STP

	Infrastructura utilizată
	Mașina de prototipare este ZCorp 310 plus
	• Mărimea cuvei în care se va realiza piesa 203 x 254 x 203 mm;
	• Grosimea stratului: ajustabilă în momentul imprimării între 0.089-0.203 mm;
	• Materialul: compozit, elastomer; • Modelul monocrom; • Procedeu rapid;
	• Viteza de imprimare: 12 mm/h după axa Z;
	• Soft ZPrint™ (sisteme de operare compatibile: Microsoft Windows* NT, 2000 Professional, XP Professional sau Vista);
	Dacă prototipul ce trebuie realizat depășește dimensiunile 203 x 254 x 203 mm el poate fi împărțit în mai multe părți și apoi „asamblat” prin lipire cu liant

	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Sonometru LD 831 (Sonometru portabil Digital Clasa I).

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon
	alexandru.boroiu@upit.ro / 0745 – 075.621

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura și metodele utilizate
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	INGINERIE ELECTRICĂ
	Infrastructura utilizată
	 Analizor portabil de câmp electromagnetic şi spectru de radiofrecvenţă AARONIA NF-5030, 1Hz to 1MHz, cu opţiuni (Senzor 3D pentru măsurarea câmpului geomagnetic pe toate cele 3 axe,  opțiune de mărire a rezolutiei senzorului 3D de la 14 la 24Bit fii...
	 Aparat de măsurat câmp electric și magnetic la înaltă frecventă : Extech 480836, câmp electric: 20 mV / m la 108.0 V / m, câmp magnetic : 53μA / m la 286.4 mA / m, densitate de putere: 1μW/m2 la 3.093W/m2
	 Analizor testare baterii auto, Interrogator ™ 4210, instrument de testare avansată a acumulatorului pentru determinare impedanței, tensiunii, pierderii de capacitate datorată sulfatării, pierderii de capacitate datorate uscării. Capacitatea electric...

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Luminița Mirela Constantinescu
	Email/telefon
	lmconst2002@yahoo.com

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Se va folosi infrastructura beneficiarului
	Laboratorul de Robotica Industriala dispune de PLC Siemens, S7-300, S7-200

	Performanțe îmbunătățite
	Solutii la probleme de automatizari industriale si expertiza tehnica de specialitate.

	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	INGINERIE ELECTRICĂ
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Dumitru  Cazacu
	Email/telefon
	cazacu_dumitru@yahoo.com

	Domeniul de activitate: Inginerie electrica / Electrotehnica
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	PC si Soft specializat de modelare si simulare
	Aparat pentru măsurare priză de pământ
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	INGINERIE ELECTRICA/INSTALATII ELECTRICE INDUSTRIALE
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	AUTOCAD LT 2018

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon
	tudor_lori@yahoo.com /0759143862

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon
	smariamagdalena@yahoo.com/0723265950

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Instrumente specifice (teste, probe de evaluare, softuri educaţionale)

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon
	smariamagdalena@yahoo.com/0723265950

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Calculator, aplicații online de prezentare a resurselor educaționale

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	În baza colaborarii cu facultatea, putem pune la dispozitia celor interesati spatii pentru formare si organizarea de conferinte.
	Detinem o vasta colectie de lucrari de specialitate, avand acces la cele mai actualizate baze de date in domeniu.
	În colaborare cu editura universitatii, putem elabora brosuri, pliante, suporturi de curs si alte  materiale informative.

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	LECT.DR. SORINA IONESCU
	Telefon
	0740098594

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite

	Contact
	Nume
	LECT.DR. SORINA IONESCU
	Telefon
	0740098594

	Domeniul de activitate
	FILOLOGIE. Limba și literatura română, engleză, franceză, germană, spaniolă - perspective moderne de abordare
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Sala B 004 (computere, videoproiector, videoplayer, CD player, imprimantă)

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	FILOLOGIE. Limba și literatura română, engleză, franceză, germană, spaniolă - perspective moderne de abordare
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Sala B 004 (computere, videoproiector, videoplayer, CD player, imprimantă)

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	FILOLOGIE. Didactica limbii române ca limbă maternă și limbă străină; didactica limbilor engleză, franceză, germană, spaniolă; didactica traducerii
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Sala B 004 (computere, videoproiector, videoplayer, CD player , imprimantă)

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	FILOLOGIE. Comunicare în limba și literatura română, engleză, franceză, germană, spaniolă
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Sala B 004 (computere, videoproiector, videoplayer, CD player, imprimantă)

	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	SERVICII DE INTERPRETARIAT
	(ROMANA-ENGLEZA/ENGLEZA-ROMANA)
	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	SERVICII DE INTERPRETARIAT
	(ROMANA-FRANCEZA/FRANCEZA-ROMANA)
	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	SERVICII DE INTERPRETARIAT
	(ROMANA-GERMANA/GERMANA-ROMANA)
	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	SERVICII DE TRADUCERE
	(ROMANA-ENGLEZA/ENGLEZA-ROMANA)
	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	SERVICII DE TRADUCERE
	(ROMANA-FRANCEZA/FRANCEZA-ROMANA)
	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon

	SERVICII DE TRADUCERE
	(ROMANA-GERMANA/GERMANA-ROMANA)
	Domeniul de activitate
	Descriere
	Infrastructura utilizată
	Performanțe îmbunătățite
	Contact
	Nume
	Email/telefon


