
Facultatea 

 

Facul tatea de E lectronică, Comunicaț i i  ș i  Ca lcu latoare  
 

 

Departament 
 

Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică 
 

Poziția în statul 
de funcții 

 poziția 26 

  * 

Funcție Șef lucrări 

  * 

Disciplinele din 
planul de 
învățământ 

 Sisteme hibride de energie electrică,  
Modelarea si simularea proceselor și sistemelor,  
Structuri de control și acționare pentru conducerea proceselor,  
Convertoare statice de putere,  
Convertoare electronice de putere I,  
Convertoare electronice de putere II,  
Electronică de putere. 

  * 

Domeniu stiintific   Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 

  * 

Descriere post 

 Post de șef lucări, poziţia nr. 26,  

Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică 

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare,  

incluzând activităţi didactice şi de cercetare specifice disciplinelor din planul de învăţământ  

cuprinse în postul scos la concurs. 

  * 

Atributiile/activit
atile aferente 

  *1. Activitate didactică (susţinerea orelor de curs şi laborator în conformitate cu planul de învăţământ şi fişele 

disciplinelor).  

2. Alte activităţi incluse în norma didactică: examene, teste, verificarea studenţilor pe parcurs, teme de casă, etc.;  

3. Îndrumarea studenţilor pentru elaborarea proiectelor de diplomă (lucrărilor de absolvire);  

4.Coordonarea activităţilor practice ale studenţilor;  

5. Îndrumare cercetare ştiinţifică studenţească;  

6. Consultaţii;  

7. Participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică a Facultăţii/Departamentului şi publicarea de lucrări ştiinţifice.  

8. Pregătire didactică. 

   * 

Salariul minim de 
incadrare 

5903 lei 

Calendarul 

concursului 
 

Data publicării 
anunţului în 
Monitorul Oficial 

27.04.2022 

Perioadă înscriere 
  

27.04.2022-16.08.2022  
 

Data susținerii 
prelegerii 

 06.09.2022 

Ora susținerii 
prelegerii 

10.00 



Locul susținerii 
prelegerii 

 Universitatea din Piteşti, Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, Sala T 420, corp T,  

Et. 4, Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Piteşti 

    

Perioadă susținere 
a probelor de 
concurs 

  

01.09.2022-07.09.2022 -  
 

Perioadă 
comunicare a 
rezultatelor 

  

08.09.2022 

Perioadă de 
contestații 

09.09.2022-
13.09.2022 

 
 

Tematica 

probelor de 
concurs 

  *   

CONVERTOARE CA - CC NECOMANDATE (REDRESOARE CU DIODE):  
monofazate,  
bifazate; trifazate (polifazate);  
schema;  
forme de unda;  
relatii de dimensionare 

CONVERTOARE CA - CC CU CONTROL PRIN FAZA: 
 monofazate,  
bifazate,  
trifazate (polifazate), cu functionare in cadranul I, respectiv cu functionare in doua si patru cadrane;  
schema; forme de unda;  
relatii de dimensionare;   
caracteristica de reglaj;  
comanda motoarelor de c.c.  

CONVERTOARE C.C. – C.C. in COMUTATIE; schema; forme de unda; relatii de dimensionare. 
CONVERTOARE DE TIP BUCK: Caracterizare funcţională;  
Caracterizare energetică; 
 Sursă de tensiune continuă în comutaţie (STCC) de tip direct (forward convertor);  
CONVERTOARE DE TIP BOOST: Caracterizare funcţională; Caracterizare energetică; 
CONVERTOARE DE RAPORT OARECARE: Convertoare de tip buck-boost;  
Convertoare de tip STCC cu revenire (flyback convertor). 

CONVERTOARE C.C.-C.A.: schema; forme de unda; relatii de dimensionare 
INVERTOARE  CU SARCINĂ DE BANDĂ LARGĂ: Invertoare monofazate;  
Invertoare trifazate;  
Comanda rectangulara;  
Comanda PWM sinusoidala;  
Analiza functionarii pe sarcina R/R+L 

Bibliografia 
Convertoare, N. Bizon, 2004, MatrixROM, Bucureşti, ISBN 973-685-836-7;  
https://www.matrixrom.ro/produs/convertoare/  
Power Electronics Converters Applications and Design.  
Third Edition by Ned M O W Tore M. Undeland and William P. Robbins. 
https://engineeringbookspdf.com/power-electronics-converters-applications-and-design-third-edition-pdf-free-
download/3005/ 
Probe de concurs. 
Probă practică de conducere a unui curs din tematica de concurs 
Susţinerea publică a proiectului de dezvoltare a carierei universitare 

 

 
  

*  
 

 

Notă: Pentru posturile de conferențiar universitar și profesor universitar se vor completa și rubricile cu 

însemnul  
  *   
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