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2781/26.02.2021
ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE
În data de 12.03.2021, ora 10,00, la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, cu
sediul în Pitești, str. Târgu din Vale nr. 1, organizează examenul de promovare în funcţia de Laborant
gradul professional II S din cadrul departamentului de Electronică, Calculatoare și Inginerie
Electrică, urmare aprobării referatului înregistrat sub nr. 1700/08.02.2021, aprobat în ședința
Consiliului de Administrație din data de 11.02.2021, precum și Hotărârea Senatului Universității din
Pitești din data de 19.02.2021.
Tematica și Bibliografia examenului de promovare:
1. Tematica examenului de promovare pentru postul de Laborant II S
1.1. Circuite logice Combinaționale;
1.2. Circuite logice Secvențiale;
1.3. Proiectarea cablajelor electronice utilizând mediul de proiectare OrCAD;
1.4. Construcția aparaturii electronice;
2. Bibliografia examenului de promovare pentru postul de Laborant II S
2.1. Bostan Ionel, Circuite logice combinaționale: teorie și aplicații, Matrix Rom, 2014;
2.2. Mazăre Alin-Gheorghiță, Ionescu Laurențiu-Mihai ,Tehnici CAD utilizând CADENCE,
lucrări practice, Editura Universității din Pitești, 2015, ISBN: 978-606-560-444-5;
2.3.Ionel Bostan, Metode clasice si moderne in studiul circuitelor digitale, lucrări practice, Matrix
Rom, București 2006;
2.4. Bostan Ionel, Circuite logice combinaționale: teorie și aplicații, Matrix Rom, 2014.
2.5. Liță, B. Cioc, D. Vișan, Componente si circuite pasive. Întrebări si răspunsuri, Editura Matrix
Rom, 2016;
2.6. Paul Svasta, Alexandru Vasile, Ciprian Ionescu, Componente electronice pasive
,Condensatoare, Cavallioti, București 2010 ISBN: 978-606-551-003-6.
Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: concursul va consta în
probă scrisă. Concursul va avea loc în str. Târgu din Vale nr. 1, sala T 213 astfel: proba scrisă în data
de 12.03.2021, începând cu ora 10,00.
Comisia de examinare numită prin Decizia emisă de Rectorul UPIT nr. 114 din data de
25.02.2021 stabileşte pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii 3 până la 9 subiecte, cu cel mult
două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la
dispoziția candidatului lista subiectelor stabilite.
Candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de
examinare.
Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul
de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.
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În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează
lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul Facultății de Electronică,
Comunicații și Calculatoare, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maxim două zile
lucrătoare de la data susţinerii acestuia. Rezultatul obţinut poate fi contestat în termen de o zi
lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Comisia de
soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează la sediul Facultății
de Electronică, Comunicații și Calculatoare 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
Prof. univ. dr. ing. Gheorghe ȘERBAN – Director Departament DECIE - președinte
Conf. univ. dr. ing. Alin - Gheorghiță MAZĂRE - membru
Șef lucrări dr. ing. Cosmin Știrbu - membru
Secretar – Administrator financiar II S Nicolae - Cătălin CRĂCIUN
Supleant: Șef lucrări dr. ing. Ionel BOSTAN - membru
Componența comisie de soluționare a contestațiilor pentru postul de Laborant II S
Conf. univ. dr. ing. Laurențiu - Mihai IONESCU - Decan FECC - președinte
Șef lucrări dr. ing. Ion - Bogdan CIOC - membru
Șef lucrări dr. ing. Grigore - Adrian IORDĂCHESCU - membru
Secretar – Administrator financiar II S Nicolae - Cătălin CRĂCIUN

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

Direcția Resurse Umane,

Director Victor BRATU
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