UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ
DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Postul scos la concurs Șef de Lucrări, Poz. 28
Disciplinaele postului: Formal Languages and Automata; Învăţare multi-agent; Multi-Agent
Learning.
Domeniul ştiinţific Calculatoare și Tehnologia Informației

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de
Şef lucrări
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 368 , din 6 mai 2021

Candidat: Becheru Alexandru-Petruț
, Data naşterii: 07.04.1989
Funcţia actuală : Programator / Șef de Lucrări (plata cu ora)
Instituţia: CS GROUP – ROMANIA / UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea din Craiova
2.

Universitatea din Craiova

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1. Universitatea din Craiova

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Informatică

2008 – 2011

Informatică

2011 – 2013

Licențiat în
Informatică
Master

Domeniul

Perioada

Calculatoare și
Tehnologia
Informației

2013 - 2019

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1. Universitatea din
Calculatoare și
Craiova
Tehnologia
Informației /
Informatică
5. Realizările profesional-ştiinţifice

Perioada
2014 - 2018

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
Asistent Universitar

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

Capacitatea candidatului de a
îndruma studenţi sau tineri
cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

Prin prisma lucrărilor publicate în domeniul Rețelelor
Complexe candidatul poate fii considerat ca unul din
pionierii acestui domeniu de cercetare în România. Mai
mult, utilizarea metodelor specifice Rețelelor Complexe în
cadrul protocoalele de negociere este cu adevărat o noutate
la nivel internațional.
In general, putem spune că lucrările de cercetare publicate
de autor au un grad ridicat de noutate mai ales prin
utilizarea a unor metode/tehnici ce fac parte din ramuri
diverse ale Calculatoarelor și Tehnologiei Informației.
De asemenea, autorul a dovedit că tehnicile specifice
Rețetelor Complexe sunt relevante în diverse contexte, e.g.
Transport de Mărfuri sau E-Learning.
Pe perioada 2014-2018 candidatul a susținut în cadrul
Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică
precum și în cadrul Facultății de Informatică (ambele în
cadrul
Universității
din
Craiova)
multiple
laboratoare/seminarii. În toată aceasta perioadă candidatul
a fost apreciat și evaluat la cel mai înalt nivel.
De asemenea, candidatul a făcut parte din echipa de
coordonare a Asociației Române de Inteligență Artificială,
unde contribuția sa a fost apreciată la nivel național; în
special pentru organizarea a 2 ediții ale workshop-ului
Tineri Cercetători în Inteligența Artificială.
Candidatul a fost membru in proiectul de cercetare
național: ”Platform for colobaborative learning based on
social media instruments"; sub egida Ministerului Educație,
PN-II-RU-TE-2014-4-2604, director
Prof.univ.dr.ing.
Elvira Popescu, 10.2015 - 09.2017.
De asemenea, candidatul a obținut următoarele granturi
individuale:
• Grant
de
cercetare
doctorală
POSDRU/159/1.5/2/133255,
ID
de
proiect
133225(2014), Aprilie 2014 - Octombrie 2015,
• Grant de cercetare doctorală QFORIT, Dezvoltarea
unui sistem de negociere adaptiv bazat pe teoria
Rețelelor Complex, 10.2017 – 03.2019
Astfel, candidatul dovedește o bună experiență în conduce
proiecte de cercetare-dezvoltare.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită:
îndeplinit;
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: îndeplinit;
- să aibă cel puţin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite

de către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura postului,
conform CV-ului: îndeplinit
Indicatori de performanţă

Nr. min.
realizări

Nr.
realizări
candidat

Lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de
CNCSIS în categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe
relevante pentru domeniul respectiv (stabilite de către facultăţi),
inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din
structura postului

10

22

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului

