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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 267 din data 29.10.2018
cu privire la aprobarea anexei la statul de funcții al Departamentului de Electronică, Calculatoare și
Inginerie Electrică pentru personalul de cercetare și auxiliar al Centrului de cercetare CCMSPS
și scoaterea la concurs a două posturi vacante
În conformitate cu prevederile H.G. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, anexa 3, punctul 35, prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei
Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 29.10.2018,
Hotărăşte:
Art. 1 Aprobarea statului de funcții pentru personalul de cercetare și auxiliar (ca anexă la Statul de
funcții al personalului didactic și de cercetare de la Departamentul de Electronică, Calculatoare
și Inginerie Electrică), al Centrului de cercetare Modelarea și simularea proceselor și
sistemelor (CCMSPS) în cadrul proiectelor de cercetare PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332, nr.
6PCCDI(/2018, BIOHORTINOV, proiect component P1, intitulat „Sistem electronic complex
pentru monitorizarea condițiilor de apariție a stresului hidric și bioce notic cu algoritmi
inteligenți de prelucrarea datelor pentru avertizarea și prevenirea acestuia în horticultură” și
PN-II-P1-1.2-PCCDI-2017-0419, nr. 71PCCDI/2018, SENSIS, proiect component P1, intitulat
„Microsistem portabil bazat pe arii de senzori TF BAR pentru detecție multiplă de substanțe
explozibile” derulate în perioada 2018-2020.
Art. 2 Scoaterea la concurs a două posturi vacante din statul de funcții al centrului de cercetare
Modelarea și simularea proceselor și sistemelor (CCMSPS): un post de asistent de cercetare
științifică stagiar pe perioadă determinată, (01.12.2018-31.10.2020) și a un post de asistent de
cercetare științifică stagiar pe perioadă determinată (01.01.2019-31.12.2021).
Art. 3 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
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