
 

 

 
1. Membrii Consiliului Facultății au aprobat, prin vot secret, în unanimitate, menținerea 

calității de titular după împlinirea vârstei de pensionare, în anul universitar 2020/2021, 
pentru următoarele cadre didactice: Șef lucr.dr.ing. Horațiu Bulea, Prof.dr.ing. Valentin 
Dițu, Conf.dr.ing. Badea Lepădătescu, Prof.dr.ing. Nouraș Barbu Lupulescu, 
Prof.dr.ing.Anișor Nedelcu, Conf.dr.ing.Ion Neagoe. 

2. Referitor la modul de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, la 
studiile de licență, conform Art.2’ al Metodologiei revizuite în 13.05.2020, membrii 
Consiliului Facultății au aprobat, cu unanimitatea celor prezenți, eliminarea probei 1 – 
evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – examen scris, ca activitate 
distinctă. Conform metodologiei, evaluarea cunoștințelor de specialitate se va realiza în 
cadrul celei de-a doua probe, care se va desfășura on-line pe platforma e-learning a 
universității. 

Ținându-se seama de cele aprobate anterior, membrii Consiliului Facultății au aprobat 
modificarea calendarului examenelor de finalizare a studiilor (Anexa nr.1). 

 

 

Decan,  

Prof.dr.ing. Gheorghe OANCEA 
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CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE STUDII 

 

Programul de studiu 
Data limită 

încărcare documentație scrisă 
/ proiect 

Data susținerii proiectului de 
diplomă 

Tehnologia construcțiilor de 
mașini 26.06.2020, 

online 

08.07.2020, ora 8:00, online 

Construcții aerospațiale 08.07.2020, ora 8:00, online 

Ingineria și managementul 
calității 

08.07.2020, ora 8:00, online 

Mașini-unelte și sisteme de 
producție 

26.06.2020 
online 

04.07.2020, ora 8:00, online 

Ingineria și managementul 
afacerilor 

04.07.2020, ora 8:00, online 

Inginerie economică 
Industrial,  Zi + ID 

05.07.2020, 06.07.2020, 
07.07.2020, 08.07.2020 

ora 8:00, online 
 

 

Programul de studiu 
Data limită  

încărcare documentație scrisă / 
proiect 

Data susținerii disertației 

   
Ingineria fabricației inovative  

ITAC - 26.06.2020, online  

SAP - 26.06.2020, online 

02.07.2020, ora 8:00, online 

03.07.2020, ora 8:00, online 

Ingineria proceselor de 
fabricație avansate 

26.06.2020, online 07.07.2020, ora 8:00, online 

Managementul calității 26.06.2020, online 07.07.2020, ora 8:00, online 

Managementul afacerilor în 
industrie 

26.06.2020, online 02.07.2020, ora 8.00, online 
03.07.2020, ora 8.00, online  
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