
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE 

FORMULAR pentru programarea evaluărilor finale 
 

PROGRAMUL DE STUDII:  EA 1 

ANUL DE STUDII 2019-2020 

Programarea evaluărilor finale pentru sesiunea de iarnă / vară - an universitar 2019/2020 

Nr 

crt 

Denumire disciplina 

 

Data susţinerii examenului SALA DURATA EXAMENULUI (ORE) Cadru didactic titular  

 

Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Numele şi prenumele  

 

Semnătura 

 

COLOCVII  /  VERIFICĂRI ( se programează în ultimile două săptămâni ale semestrului) 

1 Chimie 01.06.2020  10-12    conf.univ. dr. VIJAN LOREDANA-ELENA  

2 Limba - engleză II  26.05.2020  14-15    lector univ. IONICA LAURA-IONELA  

3 Educaţie fizica și sport II 09.06.2020  12-14    asist. univ. VISAN PAUL-FLORINEL  

4          

5          

 

EXAMENE ( se programează în sesiune) - 15.06.2020 – 5.07.2020 

 
6 Matematici speciale 29.06.2020  11-13    lector univ. GHELDIU CAMELIA   

7 Metode  numerice 23.06.2020  12-14    lector univ. DUMITRACHE VASILICA-

MIHAELA  
 

8 Programarea calc. si lb. de programare 02.07.2020  10-12    prof.univ.dr.ing. ENE ALEXANDRU   

9 Bazele Electrotehnicii I 19.06.2020  10-12    prof. univ. dr. ing. VOICU NICOLAE   

10 Componente şi circuite pasive 16.06.2020  9-11    prof.univ.dr. LITA IOAN   

 
Data:.......................................                                                                                                                                VERIFICAT, 

                                                                                             Indrumător de an  
                                                                                          Numele şi prenumele................................................. Semnătura ..................................  

NOTĂ:  
La planificarea susţinerii evaluărilor finale se vor respecta, în mod obligatoriu, următoarele reguli:  

a) evaluările finale pentru examene şi colocvii se programează pe grupe de studii;  
b) nu se admite planificarea simultană a aceleaşi evaluări finale la două sau mai multe grupe;  
c) între evaluările finale ale fiecărei grupe de studii trebuie să existe o perioadă liberă de cel puţin 2 zile (exceptând zilele în care se desfăşoară evaluarea finală);  

             d) planificarea examenelor trebuie să acopere întreaga perioadă a sesiunii; 

e) evaluările finale se desfăsoară intre orele 8
00

- 20
00

, funcţie de spaţiul disponibil.  
****Nerespectarea acestor reguli conduce la anularea planificării evaluărilor finale şi refacerea acesteia de către decanat, cu consultarea îndrumătorului de an.  



FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE 

FORMULAR pentru programarea evaluărilor finale 
 

PROGRAMUL DE STUDII:  EA 2 

ANUL DE STUDII _____________________ 

Programarea evaluărilor finale pentru sesiunea de iarnă / vară - an universitar 2019/2020 

Nr 

crt 

Denumire disciplina 

 

Data susţinerii examenului ORA DURATA EXAMENULUI (ORE) Cadru didactic titular  

 

Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Numele şi prenumele  

 

Semnătura 

 

COLOCVII  /  VERIFICĂRI ( se programează în ultimile două săptămâni ale semestrului) 

1 Modele  SPICE 04.06.2020  09:00 2h 2h   sef lucrari dr.ing. RADUCU MARIAN  

2 Programare în Labview 12.06.2020 10:00 2h 2h   sef lucrari dr.ing. TEODORESCU 
RODICA-MIHAELA 

 

3 Limba engleză IV  20.05.2020 14:00 2h 2h   lector univ. NITA ELENA-CLEMENTINA  

4 Educaţie fizică și sport IV       asist. univ.NAIBA GEORGE-OCTAVIAN  

5 Practica de domeniu X      conf.univ.dr.ing. MAZARE ALIN-

GHEORGHITA 
 

 

EXAMENE ( se programează în sesiune) - 15.06.2020 – 5.07.2020 

 
6 Măsurări în electronică și telecomunicații 03.07.2020 12:00 2h 2h   conf.univ.dr.ing. OPROESCU MIHAI  

7 Circuite electronice fundamentale 29.06.2020 10:00 2h 2h   sef lucrari dr.ing. RADUCU MARIAN  

8 Circuite integrate digitale 15.06.2020 10:00 2h 2h   conf.univ.dr.ing. MAZARE ALIN-

GHEORGHITA 
 

9 Decizie şi estimare în prelucrarea inf. 19.06.2020 12:00 2h 2h   sef lucrari dr.ing. SAVULESCU CORINA  

10 Analiza şi sinteza circuitelor 22.06.2020 10:00 2h 2h   sef lucrari dr.ing. TEODORESCU 
RODICA-MIHAELA 

 

 
Data:.......................................                                                                                                                                VERIFICAT, 

                                                                                             Indrumător de an  
                                                                                          Numele şi prenumele................................................. Semnătura ..................................  

NOTĂ:  
La planificarea susţinerii evaluărilor finale se vor respecta, în mod obligatoriu, următoarele reguli:  

a) evaluările finale pentru examene şi colocvii se programează pe grupe de studii;  
b) nu se admite planificarea simultană a aceleaşi evaluări finale la două sau mai multe grupe;  
c) între evaluările finale ale fiecărei grupe de studii trebuie să existe o perioadă liberă de cel puţin 2 zile (exceptând zilele în care se desfăşoară evaluarea finală);  

             d) planificarea examenelor trebuie să acopere întreaga perioadă a sesiunii; 

e) evaluările finale se desfăsoară intre orele 8
00

- 20
00

, funcţie de spaţiul disponibil.  
****Nerespectarea acestor reguli conduce la anularea planificării evaluărilor finale şi refacerea acesteia de către decanat, cu consultarea îndrumătorului de an.  



FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE 

FORMULAR pentru programarea evaluărilor finale 
 

PROGRAMUL DE STUDII:  EA 3 

ANUL DE STUDII _____________________ 

Programarea evaluărilor finale pentru sesiunea de iarnă / vară - an universitar 2019/2020 

 

EXAMENE ( se programează în sesiune) - 15.06.2020 – 5.07.2020 

 
6 Prelucrarea digitală a semnalelor 27.06.2020  800-1000    conf.univ.dr. IANA VASILE-GABRIEL  

7 Microcontrolere I 24.06.2020  11-13    prof.univ.dr.ing. SERBAN GHEORGHE  

8 Bazele sistemelor de achiziții de date 19.06.2020  9-10    prof.univ.dr. LITA IOAN  

9 Televiziune 03.07.2020  9-11    conf.univ.dr.ing. OPREA STEFAN  

10 Sisteme de comunicații 16.06.2020  10-11    prof.univ.dr.ing. JURIAN MARIANA  

 
Data:.......................................                                                                                                                                VERIFICAT, 

                                                                                             Indrumător de an  
                                                                                          Numele şi prenumele................................................. Semnătura ..................................  

NOTĂ:  
La planificarea susţinerii evaluărilor finale se vor respecta, în mod obligatoriu, următoarele reguli:  

a) evaluările finale pentru examene şi colocvii se programează pe grupe de studii;  
b) nu se admite planificarea simultană a aceleaşi evaluări finale la două sau mai multe grupe;  
c) între evaluările finale ale fiecărei grupe de studii trebuie să existe o perioadă liberă de cel puţin 2 zile (exceptând zilele în care se desfăşoară evaluarea finală);  

             d) planificarea examenelor trebuie să acopere întreaga perioadă a sesiunii; 

e) evaluările finale se desfăsoară intre orele 8
00

- 20
00

, funcţie de spaţiul disponibil.  
****Nerespectarea acestor reguli conduce la anularea planificării evaluărilor finale şi refacerea acesteia de către decanat, cu consultarea îndrumătorului de an.  

Nr 

crt 

Denumire disciplina 

 

Data susţinerii examenului SALA DURATA EXAMENULUI (ORE) Cadru didactic titular  

 

Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Numele şi prenumele  

 

Semnătura 

 

COLOCVII  /  VERIFICĂRI ( se programează în ultimile două săptămâni ale semestrului) 

1 Microcontrolere II 12.06.2020  12-14    prof.univ.dr.ing. SERBAN GHEORGHE  

2 Microunde 11.06.2020  14-16    șef lucrari.dr.ing. IORDACHESCU 

GRIGORE-ADRIAN 
 

3 Comunicare 06.06.2020  900-1000    sef lucrari dr.ing. ENESCU FLORENTINA-
MAGDA 

 

4 Practica de specialitate       șef lucrari.dr.ing. IORDACHESCU 

GRIGORE-ADRIAN 
 

5          



FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE 

FORMULAR pentru programarea evaluărilor finale 
 

PROGRAMUL DE STUDII:  EA IV 

ANUL DE STUDII   IV 

Programarea evaluărilor finale pentru sesiunea de iarnă / vară - an universitar 2019/2020 

Nr 

crt 

Denumire disciplina 

 

Data susţinerii examenului SALA DURATA EXAMENULUI (ORE) Cadru didactic titular  

 

Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Numele şi prenumele  

 

Semnătura 

 

COLOCVII  /  VERIFICĂRI ( se programează în ultimile două săptămâni ale semestrului) 

1 Legislație economico-industrială 02.06.2020  10-12    sef lucrari dr.ing. CATANA ROMEO  

2 Construcţia şi tehn. aparaturii electronice 01.06.2020  10-12    conf.univ.dr.ing. MAZARE ALIN-
GHEORGHITA 

 

3 Mașini electrice 11.06.2020  10-12    sef lucrari dr.ing. STOICA CONSTANTIN  

4 Activitate de proiectare-cercetare       sef lucrari dr.ing. BOSTAN IONEL  

5 Practica pt. elab. proiectului de diplomă       sef lucrari dr.ing. BOSTAN IONEL  

 

EXAMENE ( se programează în sesiune) - 15.06.2020 – 5.07.2020 

 
6 Automate programabile 25.06.2020  16-18    sef lucrari dr.ing. BOSTAN IONEL  

7 Electronica industriala 18.06.2020  16-18    prof.univ.dr.ing. BIZON NICU  

8 Robotică industrială 

 
02.07.2020  17-20    conf.univ.dr. BELOIU ROBERT-CRISTIAN  

9          

10          

 
Data:............27.05.2020................                                                                                                                                VERIFICAT, 

                                                                                             Indrumător de an  
                                                                                          Numele şi prenumele......................Bostan Ionel........................... Semnătura ..................................  

NOTĂ:  
La planificarea susţinerii evaluărilor finale se vor respecta, în mod obligatoriu, următoarele reguli:  

a) evaluările finale pentru examene şi colocvii se programează pe grupe de studii;  
b) nu se admite planificarea simultană a aceleaşi evaluări finale la două sau mai multe grupe;  
c) între evaluările finale ale fiecărei grupe de studii trebuie să existe o perioadă liberă de cel puţin 2 zile (exceptând zilele în care se desfăşoară evaluarea finală);  

             d) planificarea examenelor trebuie să acopere întreaga perioadă a sesiunii; 

e) evaluările finale se desfăsoară intre orele 8
00

- 20
00

, funcţie de spaţiul disponibil.  
****Nerespectarea acestor reguli conduce la anularea planificării evaluărilor finale şi refacerea acesteia de către decanat, cu consultarea îndrumătorului de an.  
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