
 

 
Confidential C 

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE 
FORMULAR pentru programarea evaluărilor finale 

 
PROGRAMUL DE STUDII:  IESI 1 
ANUL DE STUDII _____________________ 

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 

Cercetare științifică și practica S2 

 

 
12.06.2020 

 10:00-

12:00 

   prof.univ.dr.ing. IONITA SILVIU Discutat 

telefonic(26.05, 

ora 18) 
2          

 
EXAMENE ( se programează în sesiune) - 15.06.2020 – 5.07.2020 
 

6 

Tehnologii software in inteligenta 

artificiala  

15.06.2020  18:00-

20:00 

   prof.univ.dr.ing. ENE ALEXANDRU Discutat 

telefonic(26.05, 

ora 17) 
7 

Circ. electr. pt. implementarea sist. 

inteligente  

19.06.2020  18:00-

20:00 

   sef lucrari dr.ing. BOSTAN IONEL Discutat 

telefonic(26.05, 

ora 17:15) 
8 

Proiectarea aplicatiilor DSP pt. 

biosemnale  

23.06.2020  18:00-

20:00 

   conf.univ.dr. IANA VASILE-

GABRIEL 
Discutat 

telefonic(26.05, 

ora 17:30) 
9 

Senzori inteligenti-fundamente 

26.06.2020  18:00-

20:00 

   prof.univ.dr.ing. SERBAN 

GHEORGHE 
 

Discutat 

telefonic(26.05, 

ora 17:45) 



 

 
Confidential C 

 
Data: 26.05.2020                                                                                                                                                      VERIFICAT, 

                                                                                             Indrumător de an  
                                                                                          Numele şi prenumele: prof.univ.dr.ing. IONITA SILVIU    Semnătura Discutat telefonic (26.05, ora 18) 

 
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:  SECPI 
ANUL DE STUDII ____ 

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 Cercetare științifică și practica S2 

 

      prof.univ.dr.ing. SERBAN GHEORGHE 

 
 

2          

 
EXAMENE (se programează în sesiune) - 15.06.2020 – 5.07.2020 
 

6 Senzori si actuatoare in procese 

industriale  
23.06.2020 14:00-16:00 prof.univ.dr.ing. SERBAN GHEORGHE  

7 Achiz., prelucrarea digitala si trans. de 

imagini  
19.06.2020 17:00-19:00 sef lucrari.dr.ing. BIRLEANU FLORIN-

MARIAN 
 

8 Procesarea digitala a semnalelor pentru 

conducerea proceselor 
26.06.2020 18:00-20:00 sef lucrari dr.ing. IANA VASILE-GABRIEL  

9 Sisteme de comunicatii industriale 15.06.2020 16:30-18:30 prof.univ.dr.ing. LITA IOAN  

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

                                                                                             Indrumător de an  
                                                                                          Numele şi prenumele: SERBAN GHEORGHE      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:  SCE 1 
ANUL DE STUDII _________I____________ 

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 Modelarea și simularea sistemelor de 

conversie a energiei 

12.06.2020  16:00-

20:00 
16:00-

20:00 
  conf.univ.dr. CAZACU DUMITRU  

2 
Practică profesională 2 

09.06.2020  16:00-

18:00 
16:00-

18:00 
  conf.univ.dr. BELOIU ROBERT-

CRISTIAN  
 

3          

 
EXAMENE ( se programează în sesiune) - 15.06.2020 – 5.07.2020 
 

6 Sisteme fotovoltaice 

 

22.06.2020  17:00-

19:00 
17:00-

19:00 
  sef lucrari dr.ing. RADUCU 

MARIAN 
 

7 Managementul și auditul energetic al 

sistemelor de conversie a energiei 
1.07.2020  17:00-

19:00 
17:00-

19:00 
  sef lucrari dr.ing. IORGULESCU 

MARIANA 
 

8 Monitorizarea și expertiza tehnică a 

sistemelor de conversie a energiei 

16.06.2020  18:00-

20:00 
18:00-

20:00 
  conf.univ.dr. BELOIU ROBERT-

CRISTIAN  
 

9          

 
Data: 26.05.2020                                                                                                                                                      VERIFICAT, 

                                                                                             Indrumător de an  
                                                                                          Numele şi prenumele:   BELOIU ROBERT-CRISTIAN       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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