Curriculum vitae
Europass

Informații personale
Nume / Prenume

Mazăre Alin-Gheorghiță

Adresă
Telefoane
Fax
E-mailuri

alinmazare@yahoo.com, alinmazare@gmail.com, alin.mazare@upit.ro

Naționalitate

Română

Data nașterii

22.12.1967

Sex

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupațional

Experiența profesională

Perioada
Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
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Masculin

Vicepreședinte/ membru Birou Executiv F.N.S. ALMA MATER

(doar dacă ați fost angajat)

Octombrie 2015 – Prezent
Conferențiar universitar

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).
Universitatea din Pitești, Târgu din Vale, Nr. 1, 110040, Pitești, Argeș, Romania
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică
Educație și cercetare în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii
Informaționale
Octombrie 2009 – Septembrie 2015
Șef Lucrări
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Activități și responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate

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).
Universitatea din Pitești, Târgu din Vale, Nr. 1, 110040, Pitești, Argeș, Romania
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică
Educație și cercetare în domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații
Octombrie 2009 – prezent
Președinte Sindicat Asociația Sindicală a Universității din Pitești (ASUP)
Activități de reprezentare a membrilor de sindicat față de autoriăți, in instanță și oriunde o cere
situația conform statului sindicatului.
Sindicat Asociația Sindicală a Universității din Pitești (ASUP), Universitatea din Pitești, Târgu
din Vale, Nr. 1, 110040, Pitești, Argeș, Romania
Coordonare acșiuni sindicale
Februarie 2004 – decembrie 2008
Director Tehnic
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 )
S.C. TRION Company S.R.L. Curtea de Argeș, str. Voievozi, nr. 4A
Cercetare și coordonare în domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații
Educație și cercetare în domeniul inginerie electronică și telecomunicații
Septembrie 1988 – Noiembrie 1990
Electrician
Personal de execuție
Cooperativa Meșteșugărească „Întreținerea Pitești” Pitești str. Maior Șontu, Bl. D6A, Parter
Construcție tablouri comenzi electrice în domeniul Electrotehnic

Educație și formare
Perioada
Calificarea / diploma obținută

17 Noiembrie 2014 – 08 Decembrie 2014
Formator de Formatori, Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

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.

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

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

Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Perfecționare didactică în cadrul formării continue a cadrelor didactice din învățământul
superior
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Perioada
Calificarea / diploma obținută

26 martie 2009 – 28 martie 2009
Trained Trainer Certificate

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Electronic Design / PCP designer

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

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

Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Perfecționare tehnică în cadrul formării continue a cadrelor didactice din învățământul superior

Perioada
Calificarea / diploma obținută

01 Decembrie 2004 – 11 Decembrie 2008
Doctor inginer

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Științe Inginerești / Inginerie Electronică și Telecomunicații,
Teza de doctorat: „Modelarea, Simularea și Implementarea de Structuri Hardware
Reconfigurabile bazate pe Concepte din Inteligența Artificială”

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

Universitatea din Pitești

Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Inginerie Electronică și Telecomunicații

Perioada
Calificarea / diploma obținută

03 Ianuarie 2008 – 31 Ianuarie 2008
CRICE Certificate of attendane

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Teacher education on Robotics – Enhanced Constructivist Pedagogical Methods - TERECoP

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

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

Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Perfecționare didactică în cadrul formării continue a cadrelor didactice din învățământul
superior

Perioada
Calificarea / diploma obținută

Octombrie 2003 – Iunie 2005
Master: Sisteme inteligente pentru comunicații / Diplomă master

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Cursurile specifice programei de masterat: Sisteme inteligente pentru comunicații.

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

Universitatea din Pitești

Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Studii academice postuniversitare în domeniul Inginerie Electronică și
Telecomunicații

Perioada
Calificarea / diploma obținută

Octombrie 1998 – Iunie 2003
Inginer diplomat

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Facultatea de Electronică și Electromecanică
Electronică aplicată

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

Universitatea din Pitești

Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Studii academice universitare

Perioada

Octombrie 2001 – Iunie 2003

Calificarea / diploma obținută

Modul pedagogic, Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Specifice modulului pedagogic

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

Universitatea din Pitești Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
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Nivelul în clasificarea națională sau
internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută

Perfecționare didactică
0ctombrie 1988 – Iunie 1992
Subinginer

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Facultatea de Inginerie
Electronică

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

Universitatea din Pitești

Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Studii academice universitare

Perioada

Septembrie 1982 – Iunie 1986

Calificarea / diploma obținută

Diploma de bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Cursurile specifice programei de liceu

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

Liceul industrial Nr. 5 pitești

Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Studii liceale

Aptitudini și competențe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înțelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Engleză

C2

Bine

Vorbire
Participare la
conversație

Citire
C2

Bine

C2

Bine

Scriere
Discurs
oral

C2

Bine

Exprimare scrisă
C2

Bine

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pent ru Limbi Străine

Competențe și abilități sociale

Competențe și aptitudini
organizatorice

Competențe și aptitudini tehnice
Competențe și aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competențe și aptitudini artistice
Alte competențe și aptitudini
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Adaptabilitate la situații noi, responsabilitate, comunicare, lucru în echipă.

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.
Experiență în: proiectarea hardware a aparaturii și a echipamentelor electronice, proiectare
PCB in trei medii de proiectare Cadence, Mentor Graphics și Altium, proiectare sisteme cu
inteligență artificială și hardware reconfigurabil.
Operare şi programare pe calculator: Cadence, Mentor Graphics, Altium, Microsoft
Office.

Sport, Natură
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
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Permis(e) de conducere

Dețin permis de conducere categorie B din august 1996.

- Brevet Invenție "Sistem cu radio-releu translator programabil pentru telecomenzi în IR",

Informaţii suplimentare

(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 „Promovarea metodelor de predare
extracurriculare în știință și tehnologie” organizat în cadrul rețelei „Hands-on Science”
România 16 mai 2009 ediția a III-a;
- 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”
- 4 articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters din care 2 Q1(banda roșie)
- 48 articole în volume indexate ISI Proceedings
- 19 articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate BDI
- Responsabil într-un grant câştigat prin competiţie internaţională
- Membru în 2 granturi câştigate prin competiţie internaţională
- Director/ responsabil în 2 granturi câştigate prin competiţie naţională
- Mebru în 14 Granturi câştigate prin competiţie naţională
- 39 Citari in articole cotate ISI Thomson Reuters sau indexate ISI Proceedings

- Indicce Hirsch Web of Science – 3/ 39 citari
- Indicce Hirsch Scopus – 5/ 102 citari
- Indicce Hirsch Google Scholar – 7, i10-index 4/ 157 citari
Memoriu de activitate profesională

Anexe Memoriu de activitate sindicală

05 octombrie 2019
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Asociaţia Sindicală a Universităţii din Piteşti
afiliată la Federaţia Naţională Sindicală ALMA MATER
Cod fiscal: 25990426
IBAN:RO11CECEAG0131RON0781888/CEC Bank SA
Piteşti tel. 0348.453.225/ 0745.172.300
e-mail: asup2009@yahoo.com

Memoriu de activitate Sindicală
a conf. univ. dr. ing. Mazăre Alin-Gheorghiță

Asociația Sindicală a Universității din Pitești (ASUP) are o vechime de 10 ani fiind înființată în luna August
2009 conform Sentinței Civile 5450/ 19 august 2009, și a ultimei sentințe dobânditei prin Sentința Civilă
7158/ 06 septembrie 2017. Asociația Sindicală a Universității din Pitești (ASUP) este organizație autonomă,
neguvernamentala, de utilitate publică, apolitica, fără scop patrimonial, cu personalitate juridica, creata
pentru a reprezenta, apăra și susține interesele celor 330 de membri în raport cu autoritățile publice și cu
organismele din țară si străinătate. Asociația Sindicală a Universității din Pitești (ASUP), este reprezentată
de conf. univ. dr. ing. Mazăre Alin-Gheorghiță în calitate de președinte, este sindicatul reprezentativ în
cadrul Universității din Pitești prin Sentința Civilă 6410/ 09 octombrie 2018, reprezentând 330 de membri
dintr-un total de 612 angajați ai Universității și este afiliată la Federația Națională Sindicală ALMA MATER
începând cu data de 17 septembrie 2009.
Asociația Sindicală a Universității din Pitești (ASUP) și-a propus, ca principal obiectiv, restabilirea poziției
sociale a personalului didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din învățământul superior, în spiritul
tradiției învățământului românesc interbelic și își propune să acționeze pentru integrarea învățământului
romanesc în sistemul educațional european, cât și pentru creșterea calității actului didactic și de cercetare. În
acest sens, a sprijinit întotdeauna acțiunile cadrelor didactice și a studenților din cadrul Universității din
Pitești pentru promovarea instituției și pentru atingerea excelentei în actul de pregătire didactică și
profesională.
Acțiunile Sindicatului Asociația Sindicală a Universității din Pitești (ASUP) au fost concentrate pe mai
multe direcții și anume:
- În interiorul Universității, prin negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul
Universității din Pitești înregistrat la ITM sub numărul 45 din data de 28 mai 2019 valabil până la data de 28
mai 2020.
- A constituit comisia paritară în calitate de semnatară a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul
Universității din Pitești.
- A participat la ședințele Consiliului de Administrație reprezentând în acest Consiliu problemele semnalate
de membri reprezentați prin președintele Mazăre Alin-Gheorghiță.
- A participat la ședințele Senatului Universității din Pitești reprezentând în acesta problemele cu care se
confruntă membrii reprezentați prin președintele Mazăre Alin-Gheorghiță.
- organizat întâlniri bianuale cu membrii de sindicat prezentând acțiunile întreprinse de sindicat, dar și
ascultând problemele acestora, urmând ca acestea să fie comunicate pentru a găsi soluții de rezolvare.
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- În exteriorul Universității, prin demararea mai multor acțiuni în instanță pentru reprezentarea membrilor săi
atât colectiv cât și individual astfel au fost demarate și câștigate mai multe acțiuni din care amintim:
- Acțiune în instanță pentru recuperarea drepturilor salariale neacordate, pentru perioada octombrie 2008 /
13 mai 2011, rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 15/2008 privind
creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 221/2008 (cu modificările și completările ulterioare);
- Acțiune în instanță pentru acordarea sporurilor pentru condiții de munca vătămătoare;
- Acțiune în instanță pentru recuperarea drepturilor salariale neacordate conform prevederilor Legii-cadru
nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (cu modificările
ulterioare), a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
(cu modificările și completările ulterioare) și a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice;
- Acțiune în instanță pentru recuperarea drepturilor salariale neacordate conform prevederilor Legii
Educației Naționale și a Legii-63/2011pentru activitățile depuse în regim de Plata cu Ora;
- Acțiune în instanță pentru recuperarea compensațiilor neacordate pentru deținerea titlului de doctor
conform Legii 71/2015 și a recursului în interesul legii dat de Înalta Curte de Casație și Justiție, recurs
prin care se recunoaște dreptul acordării sporului de doctor și celor care l-au dobândit după data de 01
ianuarie 2010;
Asociația Sindicală a Universității din Pitești (ASUP), a fost reprezentată de Președintele acesteia, conf.
univ. dr. ing. Mazăre Alin-Gheorghiță în Biroul Executiv al F.N.S. Alma Mater, în calitate de membru ales
la congresul organizat de F.N.S. Alma Mater în luna iulie 2015.
Fiind membru al acestui for de conducere al F.N.S. Alma Mater am reprezentat din iulie 2015 interesele
întregii comunități din Unitățile afiliate la F.N.S. Alma Mater astfel:
- Alături de echipa desemnată de președintele F.N.S. Alma Mater am participat activ la negocierea
Contractului Colectiv de Muncă nr. 503/DDS/21.06.2017;
- Alături de echipa desemnată de președintele F.N.S. Alma Mater am participat activ, ca membru în echipa
de negociere a Actului adițional nr. 190/DDS/06.02.2018 la Contractului Colectiv de Muncă nr.
503/DDS/21.06.2017;
- Alături de echipa desemnată de președintele F.N.S. Alma Mater am participat activ ca membru în echipa de
negociere a Contractului Colectiv de Muncă nr. 716/DDS/10.07.2019;
- Am participat la toate acțiunile de Protest organizate de F.N.S. Alma Mater, în perioada de când Asociația
Sindicală a Universității din Pitești (ASUP) este afiliată la F.N.S. Alma Mater, ultima acțiune fiind
participarea, alături de un grup de peste 50 de membri ai sindicatului Asociația Sindicală a Universității din
Pitești (ASUP), la mitingul și marșul organizat de F.N.S. Alma Mater împreună cu Confederația Națională
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Sindicală Cartel Alfa și cele două federații din învățământul preuniversitar, F.S.L.I. și F.S.E. Spiru Haret, în
data de 01 iunie în București.
- Alături de echipa desemnată de președintele F.N.S. Alma Mater, în luna septembrie 2015, am participat
la negocierile cu Ministrul Educației și Cercetării Științifice (domnul Sorin Cîmpeanu), Ministrul Finanțelor
Publice (domnul Eugen Teodorovici), Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
(doamna Rovana Plumb) și reprezentanți din ministerele amintite, pentru prima Lege a Salarizării Unitare;
- Alături de echipa desemnată de președintele F.N.S. Alma Mater am participat activ, ca membru în echipa
de redactare a metodologia de aplicare a O.U.G. nr. 20/2016, modul de calcul al salariului pe principiul
similar în plată, modul de reconstituire al acestuia în situația negăsirii unei funcții similare precum și grilele
minime de salarizare din întregul sistem de învățământ superior, toate aceste aspecte fiind materializate prin
Hotărârea de Guvern nr. 582/2016 din data de 10 august 2016;
- Alături de echipa desemnată de președintele F.N.S. Alma Mater am participat activ la Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, condus de domnul Dragoș Pîslaru, pentru demararea
negocierilor și stabilirea principiilor ce stau la baza realizării noii legi a Salarizării Unitare (2);
- Alături de echipa desemnată de președintele F.N.S. Alma Mater, am participat activ, la începutul lunii
noiembrie 2016, în cadrul Comisiilor reunite de Muncă și de Buget - Finanțe, la Camera Deputaților, la mai
multe întâlniri între reprezentanții F.N.S. Alma Mater și membrii acestor comisii, pentru dezbaterea
amendamentelor trimise de sindicate și propuse/susținute de senatori și deputați, privind transformarea
O.U.G. nr. 20/2016 în lege, Legea nr. 250/2016;
- Alături de echipa desemnată de președintele F.N.S. Alma Mater, am participat activ, la începutul lunii
ianuarie 2017, la modificarea grilelor de salarizare pentru întreg sistemul de învățământ superior. Astfel în
acest sens se emit în data de 27 ianuarie două ordonanțe de urgență O.U.G. nr. 9/2017 și O.U.G. nr. 12/2017,
iar în data de 31 ianuarie se aprobă H.G. nr. 38/2017, Hotărâre de Guvern ce conține grilele de salarizare cu
valorile minime de salarizare, cele maxime putând fi ridicate, în cazurile în care există fonduri, cu până la
70% față de grilele menționate în hotărâre;
- Alături de președintele F.N.S. Alma Mater și echipa desemnată de acesta, am participat la Camera
Deputaților, în cadrul Comisiei de Muncă, condusă de președintele Adrian Solomon, la redactarea , O.U.G.
nr. 17/2017, ordonanță ce reglementează salarizarea personalului nedidactic pe funcții și trepte de vechime;
- Alături de președintele F.N.S. Alma Mater și echipa desemnată de acesta am participat, în perioada martie
2017 - iunie 2017, am participat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Parlament, Ministerul Educației
Naționale și la sediile federațiilor sindicale din învățământ, la negocierile privind construcția Legii
Salarizării Unice (3) și astfel în Monitorul Oficial nr. 492, din 28 iunie 2017, este publicată Legea Cadru
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017;
- Am participat la diseminările ce au avut loc pe tema modului de aplicarea Legii Cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017;
3/4

Asociaţia Sindicală a Universităţii din Piteşti
afiliată la Federaţia Naţională Sindicală ALMA MATER
Cod fiscal: 25990426
IBAN:RO11CECEAG0131RON0781888/CEC Bank SA
Piteşti tel. 0348.453.225/ 0745.172.300
e-mail: asup2009@yahoo.com

- Am oferit consultanță tuturor colegilor din F.N.S. Alma Mater care mi-au solicitat acest lucru, privind
modul de aplicare al diverselor articole din legile, Ordonanțele de Urgență și Hotărârile de Guvern apărute
cu privire la modul de salarizare din sistemul de învățământ.
- Alături de președintele F.N.S. Alma Mater și echipa desemnată de acesta am participat la grupul de lucru
“Autonomie, calitate și internaționalizare în învățământul superior”, din cadrul proiectului “România
educată”, gestionat de Administrația Prezidențială și promovat de președintele României Klaus Iohannis;
- Alături de președintele F.N.S. Alma Mater și echipa desemnată de acesta am participat la grupul de lucru
organizat la sediul M.A.E., dedicat Semestrului european și proceselor subsumate acestuia (Programul
Național de Reformă 2018, Recomandările specifice de țară 2018)

Data: 05.10.2019
conf. univ. dr. ing. MAZARE ALIN GHEORGHITA
Semnătura
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