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Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică 

Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică 

Conferențiar universitar, poziția 13, discipline: Ingineria programelor; Interacțiunea om – 

calculator; Rețele locale de calculatoare (disciplines: Software engineering; Human-

computer interaction; Local computer networks). 

 

Șef de lucrări, poziția 23, discipline: Arhitectura calculatoarelor; Calculatoare numerice; 

Conducerea în timp real a proceselor chimice; Proiectarea cu microcontrollere; Rețele de 

calculatoare; Rețele de calculatoare și tehnologii internet; Sisteme cu microprocesoare. 

 

Departamentul de Inginerie Mecanică 

Conferențiar universitar, poziția 17, discipline: Fabricarea utilajului petrolier și 

petrochimic; Tehnologia construcției și mentenanța utilajului petrochimic și de rafinării; 

Tehnologia fabricării produselor mecanice; Tehnologia utilajului electromecanic (disciplines: 

Manufacturing of oil and petrochemical equipment; Manufacturing technology and 

maintenance of refinery and petrochemical equipment; Mechanical product manufacturing 

technology; Electromechanical equipment technology). 

.  

Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor 

Departamentul de Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor 

Conferențiar universitar, poziția 12, discipline: Bazele simulării în transportul, depozitarea 

și distribuția hidrocarburilor; Distribuția fluidelor în rețele de conducte; Simularea numerică 

a transportului fluidelor; Sisteme de transport și distribuție a gazelor naturale; Transportul și 

distribuția fluidelor  (disciplines: Simulation bases in hydrocarbon transportation, storage 

and distribution; Fluid distribution in pipeline networks; Numerical simulation of fluid 

transportation; Natural gas distribution and transportation systems; Fluid distribution and 

transportation). 

 

Departamentul de Geologie Petrolieră și Inginerie de Zăcământ 

Șef de lucrări, poziția 16, discipline: Coroziune și protecție anticorozivă; Integrarea 

managementului calității în analizele de risc ale utilajului petrolier; Tratarea apei; Tratarea 

apei de injecție. 

 

 



 

Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie 

Departamentul de Chimie 

Șef de lucrări, poziția 17, discipline: Chimie 4; Identificarea fraudelor prin tehnici avansate 

de expertiză; Utilizarea metodelor spectrometrice pentru studiul structurii și compoziției 

produselor. 

 

Facultatea de Litere și Științe 

Departamentul de Filologie 

Lector universitar, poziția 28, discipline: Istoria literaturii franceze în secolul al XVIII-lea; 

Limba franceză – curs practic Redactare text academic; Limba străină pentru afaceri 1, 2, 3; 

Limba straina 1,2, 4; Studii culturale britanice. 

 

Departamentul de Științele Educației 

Lector universitar, poziția 15 discipline: Educație timpurie; Educație plastică și didactica 

educației plastice (învățământ preșcolar și primar); Pedagogia învățământului primar și 

preșcolar; Pedagogie comparată. 

 

Facultatea de Științe Economice 

Departamentul de Administrarea Afacerilor 

Profesor universitar, poziția 6, discipline: Macroeconomie; Microeconomie (disciplines: 

Macroeconomics; Microeconomics). 

R E C T O R, 
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