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 INFORMAŢII PERSONALE Mazăre Alin-Gheorghiță  
 
   Tudor Vladimirescu, nr. 15, cod 110192, Pitești, Argeș, România  

 +40.745.172.300     +40.725.172.300        

 alinmazare@yahoo.com/ alinmazare@gmail.com 
Scrieţi adresa paginii web personale   

Skype: alinmazare@gmail.com   

Sexul masculin | Data nașterii 22/12/1967 | Naționalitatea Română  
 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 
POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 
STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

 

Octombrie 2015 – Prezent Conferențiar universitar 
Universitatea din Pitești, str. Târgul din Vale nr. 1, cod: 110040, Pitești, Argeș, www.upit.ro,  
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare,  Departamentul de Electronică, Calculatoare și 
Inginerie Electrică 

▪ Activități didactice (Circuite integrate digitale, Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice, 
Construcția și tehnologia aparatelor electronice, Arhitectura microprocesoarelor, (îndrumare studenți 
pentru proiecte de diplomă, și dizertație), (practică studențească), ), (îndrumare studenți pentru 
participare concursuri profesionale studențești) și de cercetare științifică (conducere proiecte de 
cercetare în domeniul microsistemelor embedded, proiectare hardware design și hardware 
reconfigurabil). 

Tipul sau sectorul de activitate:  Educație și cercetare în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații 
și Tehnologii Informaționale 

Octombrie 2009–Septembrie 2015 Șef Lucrări / Lector 
Universitatea din Pitești, str. Târgul din Vale nr. 1, cod: 110040, Pitești, Argeș, www.upit.ro,  

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare,  Departamentul de Electronică, Calculatoare și 
Inginerie Electrică 

▪ Activități didactice (Circuite integrate digitale, Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice, 
Construcția și tehnologia aparatelor electronice, Arhitectura microprocesoarelor, Sisteme de 
telecomenzi ), (îndrumare studenți pentru proiecte de diplomă, și dizertație), (practică studențească), ), 
(îndrumare studenți pentru participare concursuri profesionale studențești) și de cercetare științifică 
(conducere proiecte de cercetare în domeniul microsistemelor embedded, proiectare hardware design 
și hardware reconfigurabil). 

Tipul sau sectorul de activitate:   Educație și cercetare în domeniul Inginerie Electronică și 
Telecomunicații 

Februarie 2004 – Decembrie 2008 Director Tehnic 
S.C. TRION Company S.R.L. Curtea de Argeș, Argeș, str. Voievozi, nr. 4A 

▪ Activități de proiectare (proiectare Hardware microsisteme electronice: Taximetru fiscal, Convertoare 
Halogen 110Vca/ 12v, Tabele electronice iluminate cu tehnologie Led, Sisteme monitorizare satelit, 
Sisteme de calcul fiscalizate ), Activități de Coordonare (Coordonarea personalului tehnic în vederea 
optimizării activităților  de producție, coordonarea activităților pentru implementarea proiectelor în linia 
de producție asigurare suport tehnic in activitatea de producție ) 

Tipul sau sectorul de activitate:  Cercetare și coordonare în domeniul Inginerie Electronică și 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

 

Telecomunicații 

Noiembrie 1990 – octombrie 2009 1990 Electronist/1993 Subinginer/ 1998 Informatician 
Universitatea din Pitești, str. Târgul din Vale nr. 1, cod: 110040, Pitești, Argeș, www.upit.ro,  

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare,  Departamentul de Electronică, Calculatoare și 
Inginerie Electrică 

▪ Personal de execuție și cercetare 

Tipul sau sectorul de activitate:  Educație și cercetare în domeniul inginerie electronică și telecomunicații 

Septembrie 1988 – Noiembrie 1990   Electrician 
Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieți și adresa completă și pagina web)  

▪ Personal de execuție   

Tipul sau sectorul de activitate:  Construcție tablouri comenzi electrice în domeniul Electrotehnic 

17 Noiembrie – 08 Decembrie 2014 Formator de Formatori, Certificat de absolvire Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Grupul de Integrare Europeană sub egida Ministerul Muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor 
vârstnice și Ministerul Educație Naționale 

▪ Pregătirea formării, realizarea activităților de formare, evaluarea participanților la formare, marketing-
ul  formării, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor și a stagiilor de formare și 
evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare. 

26 martie 2009 – 28 martie 2009 Trained Trainer Certificate Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea Politehnica București / ELECT2EAT (LLP- LdV -TOI- 2007 – HU - 016) sub egida 
Leonardo Da Vici și Tempus Public Fundation 

▪ Electronic Design / PCP designer  

Decembrie 2004 – Decembrie 2008 Doctor inginer Diplomă de doctor Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea din Pitești /  Inginerie Electronică și Telecomunicații 

▪ Științe Inginerești / Inginerie Electronică și Telecomunicații,  
▪ Teza de doctorat: „Modelarea, Simularea și Implementarea de Structuri Hardware Reconfigurabile 

bazate pe Concepte din Inteligența Artificială” 

03 Ianuarie 2008 – 31 Ianuarie 2008 CRICE Certificate of attendane Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea din Pitești, Centrul pentru Relații Internaționale și Cooperare Europeană [CIREC] 

▪ Teacher education on Robotics – Enhanced Constructivist Pedagogical Methods - TERECoP 

Octombrie 2003 – Iunie 2005  Sisteme inteligente pentru comunicații / Diplomă de master Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea din Pitești /  Inginerie Electronică și Telecomunicații 

▪ Cursurile specifice programei de masterat: Sisteme inteligente pentru comunicații 

Octombrie 1998 – Iunie 2003 Inginer diplomat Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

Universitatea din Pitești /  Inginerie Electronică și Telecomunicații 

▪ Cursurile specifice programei de licență Electronică Aplicată 

Octombrie 2001 – Iunie 2003 Modul pedagogic / Certificat de absolvire Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea din Pitești Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 

▪ Specifice modulului pedagogic /metodica predării  

0ctombrie 1988 – Iunie 1992 Subinginer Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea din Pitești /  Inginerie Electronică și Telecomunicații 

▪ Cursurile specifice programei de subingineri specialitatea  Electronică  

Septembrie 1982 – Iunie 1986 Diploma de bacalaureat Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Liceul industrial Nr. 5 Pitești 

▪ Cursurile specifice programei de liceu 

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Specificaţi limba străină B2  B2  B2  B2  B2  
 Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine.  

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine  

Competențe de comunicare  ▪ bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie lider de sindicat,  lucru cu studenții 
în pregătirea cursurilor și a concursurilor naționale; 
▪ director tehnic firmă de proiectare și producție echipamente electronice; 
▪ lucru cu studenții în pregătirea cursurilor și a concursurilor naționale. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

ANEXE   

 

27. septembrie 2021         conf. univ. dr. ing. Mazăre Alin-Gheorghiță 

Competențe 
organizaționale/manageriale  

▪ leadership  prin poziția de director tehnic firmă de proiectare și realizare sisteme electronice 
embedded; 
▪  coordonator în activități de proiectare hardware și implementare a proiectelor in linii de producție; 
▪  responsabil de fază în contracte câștigate prin competiție națională; 
▪  coordonare echipe de studenți pentru participarea la concursuri internaționale și naționale 

profesionale; 
▪ coordonare lucrări de licență studenți, dizertație masteranzi, Coordonare lucrări studențești pentru 

participarea la sesiuni de comunicare și conferințe studențești, membru în comisiile tehnice concursuri 
internaționale studențești. 

Competențe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Experiență în: proiectarea hardware a aparaturii și a echipamentelor electronice, proiectare PCB in 
trei medii de proiectare Cadence, Mentor Graphics și Altium, proiectare sisteme hardware, sistemem 
embedded, sisteme cu inteligență artificială și hardware reconfigurabil. 

Competențe informatice  ▪ o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™,  Operare şi proiectare pe calculator: 
Cadence, Mentor Graphics, Altium. 

Alte competențe  ▪ Sport, Natură. 

Permis de conducere  ▪ Dețin permis de conducere categorie B din august 1996. 

Publicații 
Prezentări 
Proiecte 
Conferințe 
Seminarii 
Distincții 
Afilieri 
Referințe 

- Brevet Invenție "Sistem cu radio-releu translator programabil pentru telecomenzi în IR", (System with 
programmable translating radio-rely for IR remote control), Brevet de inv.RO 
126719B1/30.10.2017BOPI 10/2017, 2017; 
- Diploma a Universității tehnice a Moldovei pentru Brevet Invenție "Sistem cu radio-releu translator 
programabil pentru telecomenzi în IR", (cerere OSIM nr: 126719A0 din 28.10.2010 patent nr. RO 
126719); 
- Certificate of Apreciation the IEEE International Symposium for Design and Technology in Electronic 
Packaging 1995-2014 
- Diploma pentru participare cu lucrare la simpozionul „Educație pentru schimbare-Instruire prin 
experiment” organizat în cadrul rețelei „Hands-on Science” România sub egida proiectului național 
„Educație și instruire în domeniul științelor pentru o societate a cunoașterii” din cadrul programului 
„Cercetare de excelență – CEEX” 19 aprilie 2008 
- Diploma de excelență pentru aplicația „RTOS Kernel for AVR Family and Multitasking Aplication” 
Concurs AVR 2006 U.S.A. in cadrul proiectului „Circuit Cellar” 
- 6 articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters din care 3 Q1, 1 Q2 și 2 Q3 
- 60 articole  în volume indexate ISI Proceedings 
- 16 articole în reviste și volumele unor manifestări științifice indexate BDI 
- Responsabil într-un grant câștigat prin competiție internațională 
 - Membru în 2 granturi câștigate prin competiție internațională 
 - Director/ responsabil în 2 granturi câștigate prin competiție națională 
 - Membru în 14 Granturi câștigate prin competiție națională 
 - 39 Citări in articole cotate ISI Thomson Reuters sau indexate ISI Proceedings 
- Indice Hirsch Web of Science – 5,  Indice Hirsch Scopus – 6 
- Indice Hirsch Google Scholar – h-index10, i10-index  
- BrainMap: U-1700-029S-2953 /  ORCID: 0000-0003-3218-9218 
- Google Scholar link: https://scholar.google.ro/citations?user=P1XbbNUAAAAJ&hl=ro, 
- ResearchGate link: https://www.researchgate.net/profile/Mazare_Alin 
 

 ▪ Lista de publicații, brevete sau cercetări. 
 

https://scholar.google.ro/citations?user=P1XbbNUAAAAJ&hl=ro
https://www.researchgate.net/profile/Mazare_Alin

