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Planificarea susţinerii examen de diplomă pentru  

Calculatoare 
 

Joi 21.02.2019  (sala IE303) 
 

Nr. 
Crt. Student Îndrumător Ora 

intrării 
1 RÎCU I. GABRIEL FLORIN Ș. l. dr. inf. Antoniu PITIC 9.00 
2 NEGRUȚIU E. ȘTEFAN Ș. l. dr. inf. Antoniu PITIC 9.20 
3 SZATMÁRI E. PAUL-LAURENȚIU Ș. l. dr. inf. Antoniu PITIC 9.40 
4 ȘTEAU I. ROXANA IOANA Conf. dr. ing. Daniel MORARIU 10.00 
5 ARON C. ALIN DAN Prof. dr. ing. Adrian FLOREA 10.20 
6 NICOLAESCU V. VLAD Prof. dr. ing. Adrian FLOREA 10.40 
7    

 
 
Nota: 
• Examenul de absolvire cuprinde 2 elemente: 

1. Pentru susţinerea proiectului de diploma. Recomandam absolvenţilor prezentări succinte 
(maxim 10 minute) în care să insiste asupra aplicaţiei realizate din punct de vedere al conceptelor 
teoretice implicate, respectiv metodelor, algoritmilor, structurilor de date, implementărilor, 
evaluărilor de performantă. 

2. Examenul de licenţa (examen oral) din programa și respectiv bibliografia afişată. 
• Examenul se va desfăşura in sala IE303, se va asigura legătura la Internet. Instalarea aplicaţiilor pe 

calculator (prin reţea, din sala IE304) pentru prezentarea în faţa comisiei cade în sarcina 
absolvenţilor. Laborantul catedrei va asigura asistenţa necesară. 

• Absolvenţii se vor prezenta cu cel puţin o ora mai devreme decât ora planificată. 
  
  
 Preşedintele comisiei Secretar 
 Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI conf. dr. ing. MORARIU Daniel 
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Planificarea susținerii examen de diplomă pentru  

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 
 

Marți 21.02.2019  (sala IE303) 
 

Nr. 
Crt. Student Îndrumător Ora 

intrării 
1 POP G. IONUȚ Conf. dr. mat. Radu CREȚULESCU 11.00 
2    
 
Nota: 
• Examenul de absolvire cuprinde 2 elemente: 

1. Pentru susţinerea proiectului de diploma. Recomandam absolvenţilor prezentări succinte 
(maxim 10 minute) în care să insiste asupra aplicaţiei realizate din punct de vedere al conceptelor 
teoretice implicate, respectiv metodelor, algoritmilor, structurilor de date, implementărilor, 
evaluărilor de performantă. 

2. Examenul de licenţa (examen oral) din programa și respectiv bibliografia afişată. 
• Examenul se va desfăşura in sala IE303, se va asigura legătura la Internet. Instalarea aplicaţiilor pe 

calculator (prin reţea, din sala IE304) pentru prezentarea în faţa comisiei cade în sarcina 
absolvenţilor. Laborantul catedrei va asigura asistenţa necesară. 

• Absolvenţii se vor prezenta cu cel puţin o ora mai devreme decât ora planificată. 
  
  
 Preşedintele comisiei Secretar 
 Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI conf. dr. ing. MORARIU Daniel 
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