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ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE
În data de 18.03.2020, ora 9.00, la sediul Facultăţii de Științe, Educație Fizică și Informatică,
se organizează examenul de promovare în funcţia de Laborant I M /gradul/treapta profesională
Laborant II S din cadrul Departamentului Științe ale Naturii, urmare aprobării referatului înregistrat
sub nr. 10771/04.09.2019 și hotărârea Senatului Universității din Pitești din data de 27.01.2020.
Tematica și Bibliografia examenului de promovare:
I. Tematica examenului de promovare pentru postul de Laborant II S
Tehnica histologică. Tehnica împarafinării.
Tehnica efectuării frotiului de sânge
Tehnica conservării organelor şi fragmentelor de organe
Metode de întreţinere a pieselor naturale umane
Tehnica microscopică
Metode de determinare a metabolismului energetic la animale de laborator
Intreţinerea animalelor de laborator
Aparatura şi instrumentar de laborator utilizate în fiziologia animală
II. Bibliografia examenului de promovare pentru postul de Laborant II S
CIUDIN E., Biologia animalelor de laborator, Editura Alfa, Iasi, 2004.
GOLDSTEIN M., RIVENZON A., Lucrari practice de Histologie, Editura de stat pentru literatura
stiitifica, Bucuresti, 1964.
LAZAR I, PRUNESCU C., Tehnici de laborator in biologie, Editura didactica si pedagogica,
Bucuresti, 1978.
PAPILIANV. V., ROSCA GH. V., Tratat elementar de histologie, Editura Dacia Cluj-Napoca, 1977.
PAVEL G., MALANCUS R., Fiziologie medicala-veterinara, Editura“ Ion Ionescu de la Brad”, Iasi,
2013.
PICOS C.A., NASTASESCU GH., Lucrari practice de fizioogie animala, Tipografia Universitatii din
Bucuresti, Bucuresti, 1988.
STOICA M., MIHAILESCU I, Lucrari practice de anatomie si fiziologie animala, Editura Didactica
si pedagogica, Bucuresti, 1981.
TANASESCU GH., IVANOVICI G., Ghid pentru tehnici curente in laboratorul clinic Editura
Medicala, Bucuresti, 1965.
Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise / unei probe practice.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: concursul va consta în probă
scrisă și probă practică. Concursul va avea loc în str. Târgu din Vale nr. 1, Facultatea de Științe,
Educație Fizică și Informatică astfel: proba scrisă și probă practică în data de 18.03.2020, începând
cu ora 9.00 iar proba practică începând cu ora 12.
Comisia de examinare numită prin Decizia emisă de Rectorul UPIT nr. 42 din data de
30.01.2020 stabileşte pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii 3 până la 9 subiecte, cu cel mult
două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
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La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la
dispoziția candidatului lista subiectelor stabilite.
Candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de
examinare.
Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul
de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează
lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum
100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul Facultăţii de Științe, Educație
Fizică și Informatică, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maxim două zile
lucrătoare de la data susţinerii acestuia. Rezultatul obţinut poate fi contestat în termen de o zi
lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Comisia de
soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea /proba practică, iar rezultatele finale se afişează la
sediul Facultăţii de Științe, Educație Fizică și Informatică în două zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a contestaţiei.
Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut mai sus.
Componența comisiei de examinare pentru postul de Laborant II S
Președinte: Conf.univ.dr. SOARE Liliana Cristina / DIRECTOR DEPARTAMENT F.Ș.E.F.I
Membru: Lect.univ.dr. PĂUNESCU Alina
Membru: Lect.univ.dr. PONEPAL Maria Cristina
Secretar: Administrator financiar II S CRĂCIUN Nicolae-Cătălin
Componența comisie de soluționare a contestațiilor pentru postul de Laborant II S
Președinte: Conf.univ.dr. POPESCU Monica
Membru: Lect.univ.dr. ȘUȚAN Anca Nicoleta
Membru: Lect.univ.dr. DOBRESCU Codruța Mihaela
Secretar: Administrator financiar II S CRĂCIUN Nicolae-Cătălin
RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

Şef Serv. R.U.S.,

Victor BRATU
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