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ANUNȚ 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, Centrul de cercetare „Modelarea si Simularea Proceselor și 

Sistemelor” CCMSPS cu sediul în Pitești, str. Târgul din Vale, nr.1, jud. Argeș, scoate la concurs 1 

(unu) post Asistent Cercetare Științifică Stagiar, cu contract individual de muncă pe durată 

determinată, cu normă întreagă, constituită pe durata derulării proiectului (01 ianuarie 2019 – 31 

decembrie 2020) și încă 24 de luni după finalizarea proiectului, în cadrul Proiectului complex PN-III-

P1-1.2-PCCDI-2017-0419, cu titlul “Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru 

securitatea persoanelor si a infrastructurilor”, acronim proiect SENSIS, încheiat în baza contractului 

cu Nr. 71PCCDI/2018, proiect component 1 - „Microsistem portabil bazat pe arii de senzori TF BAR 

pentru detecție multiplă de substanțe explozibile”. 
 

Cerințe: 

 Absolvent cu examen de licență sau de diplomă în inginerie. 

 Competențe digitale: Microsoft Windows, MSOffice: Word, Excel, PowerPoint, Visio. 

 Competențe tehnico - științifice de domeniu și de specialitate: 

o Cunoștințe de electronică digitală și analogică; 

o Cunoștințe și abilități de lucru cu simulatoare de circuite electronice (Spice, Proteus, Tina - TI); 

o Cunoștințe și abilități pentru realizarea de montaje electronice experimentale; 

o Cunoștinte în programarea aplicațiilor încorporate pe familii de microcontrolere: PIC - 

Microchip, Arduino. 

 Cunoștințe și abilități de comunicare în limba română (nivel C2). 

 Cunoștințe și abilități de comunicare în limba engleză (nivel B1). 

 Disponibilitatea de a studia și de a-și însuși lucruri noi in domeniul profesional; 

 Capacitatea de a lucra în echipă precum și independent. 

 Gândire analitică și capacitatea de a rezolva probleme. 
 

Sursa de finanțare:  

- Proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0419, cu titlul “Senzori si sisteme integrate 

electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor”, acronim proiect 

SENSIS, încheiat în baza contractului cu Nr. 71PCCDI/2018, proiect component 1 
 

Locul desfășurării concursului: la sediul UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, cu sediul în Pitești, str. 

Târgul din Vale, nr.1, cladirea T, jud. Argeș, în perioada 03.12.2018 – 11.12.2018 
 

Documente necesare pentru înscrierea la concurs: 

a) cerere de înscriere la concurs; 

b) scrisoare de motivație; 

c) curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină; 

d) copie după diploma de bacalaureat, diploma de licență, precum și după alte acte de studii 

(master, certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate, etc.);    

e) copie după certificatul de naștere și cartea de identitate (certificate conform cu originalul); 

f) cazier juridic; 

g) adeverință medicală din care să reiasă că este clinic sănătos în vederea ocupării postului. 
 

Înscrierea la concurs se face în perioada 26.11.2018 - 03.12.2018 

Dosarul de concurs se depune la Secretariatul Universității din Pitești cu sediul în Pitești, str. Târgul 

din Vale, nr.1, cladirea Rectorat jud. Argeș. 
 

Relații la telefon: 0348.453.212/ 0348.453.200/ 0723 253 491. 

e-mail: silviu.ionita@upit.ro 
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