
Master an I 
 

Data Disciplina și profesorul examinator Sala / ora 

29.08.2022 Metoda elem.finite și met. 

aproximative (IPACMSM) 

 

-prof.Mihai Predoi 

 

BN 035/ 

Ora 1700 Metode aprox.-met.elem.finite în 

vibroacustică 

Controlul integrității structurilor 

Elemente de acustică tehnică -prof.Ovidiu Vasile BN 033/ 1700 

Vibrații neliniare și aleatoare -prof.C. Dragomirescu BN032 / 930 

TAMC -prof.G.Mușuroi 
-prof.S.Iordache 

D004 /ora 

1800 

 

 
 

30.08.2022 

Metoda elem.finite și met. 

aproximative (IPACMSM) 

 

-prof.Mihai Predoi 

 

BN 035/ 

Ora 1700 Metode aprox.-met.elem.finite în 

vibroacustică 

Controlul integrității structurilor 

PIMB (IMSB) 
Pt.sală, studenții să contacteze cadrul didactic 

0727651064 

-prof.G.Constantin Ora 1800 

Elemente de acustică tehnică -prof.Ovidiu Vasile BN 033/ 1700 

Managementul controlului poluării 

acustice și vibratorii 

 

-prof.Carp-Ciocârdia 

Crăița 

 

BN032 

/ora 1700 Elemente de dinamica rotorilor si 

diagnoza predictiva  

Managementul proiectelor( I CZVși 

II IPACMSM) 

 

 

 

31.08.2022 

Metode de combatere a vibrațiilor 

(IPACMSM) 

-prof.Adrian Costache BN 023/ 

ora 1600 

-Fizica mediului și protecția la 

radiații 
-Biofizica alimentului 

-prof.E.Petrescu 

 
-prof.Cristina Cîrtoaje 

AN017 

/ora 900 

TAMC -prof.G.Mușuroi 

-prof.S.Iordache 

D004 /ora 
1800 

-IDEDS (IMPM) 

-MMA (TAIA) 
-Fiabilitate și mentenantă (CPTSB) 

 

-prof.Gh.Voicu 

D115 /ora 
1700 

 
 

01.09.2022 

-Măsurări vibroacustice-Achiziția și 

prel.datelor experimentale 
-Limbaje și tehnici de programare pt 

achiziții de date exp. 

 

-prof.A.Craifaleanu 

 

BN034/ 

ora 1700 

Vibrații neliniare și aleatoare -prof.C. Dragomirescu BN032/ 930 

SMAPD (CPTSB) -prof.George Ipate D116b / 1500 

Management în cercetarea- 

proiectarea sist.biotehnice (CPTSB) 

-prof.Mirela Dincă D117 / 
1600 

Tehnici și sist.de producere a 

biocombustibililor(IMSB) 
PIMB (IMSB) -prof.G.Constantin Ora 1800 



 Pt.sală, studenții să contacteze cadrul didactic 
0727651064 

  

02.09.2022 Management în cercetarea- 
proiectarea sist.biotehnice (CPTSB) 

-prof.Mirela Dincă D117 /ora 
1600 

SMAPD (CPTSB) -prof.George Ipate D116b/1500 

Tehnici și sist.de producere a 
biocombustibililor(IMSB) 

-prof.Mirela Dincă D117 /ora 

1600 

03.09.2022 Metode pt.combatrea vibrațiilor 

(CZV) 

-prof.Adina Negrea BN034/ 
ora 1000 

05.09.2022 Proiectare parametrizata asistata de 

calculator 

-prof.Ionut Ghionea CO 01/ 

ora 17 

 

 

 

 

 

06.09.2022 

Medii de programare pt. prelucrări 

de date........ 

-prof.N.Orășanu BN034/ 
ora 1700 

-IDEDS (IMPM) 

-MMA (TAIA) 
-Fiabilitate și mentenantă (CPTSB) 

 

-prof.Gh.Voicu 

 

D115 /ora 

1700 

-ICA (IMPM) 

-PMPSB (CPTSB) 
-PADAA (IMSB) 

 

-prof.Victor Safta 

 

D008 /ora 

1800 

PIMB (IMSB) 
Pt.sală, studenții să contacteze cadrul didactic 

0726779621 

-prof.Laura Toma Ora 1800 

Dinamica masinilor si structurilor 

mecanice 

-prof.Aurel Alecu BN 007/ 
ora 1600 

Managementul controlului poluării 
acustice și vibratorii 

 

-prof.Carp-Ciocârdia 

Crăița 

 

BN032 

/ora 1700 Elemente de dinamica rotorilor si 

diagnoza predictiva  

Managementul proiectelor( I CZVși 
II IPACMSM) 

 

 

 

 

 

07.09.2022 

Metode pt.combatrea vibrațiilor 
(CZV) 

-prof.Adina Negrea BN034/ 
ora 1700 

Metode de combatere a vibrațiilor 
(IPACMSM) 

-prof.Adrian Costache BN 023/ 
ora 1600 

Procese microbiologice aplicate în 

ind.alimentară 
 
 

-prof.Mariana Ferdeș 

 
 

D016 

/ora 900 
Tehn.speciale de onținere a 
prod.active vegetale 

Biotehnologii aplicate în 

ind.alimentară 

Dinamica masinilor si structurilor 

mecanice 

-prof.Aurel Alecu BN 007/ 

ora 1600 

PIMB (IMSB) 
Pt.sală, studenții să contacteze cadrul didactic 

0726779621 

-prof.Laura Toma Ora 1800 

Proiectare parametrizata asistata de 

calculator 

-prof.Ionut Ghionea CO 01/ 

ora 17 

Statistică aplicată în ing.mediului -prof.C.Dumitrescu AN 017/ 900 



 

 

08.09.2022 

-Măsurări vibroacustice-Achiziția și 

prel.datelor experimentale 

-Limbaje și tehnici de programare pt 

achiziții de date exp. 

-prof.A.Craifaleanu BN034/ 

ora 1700 

-ICA (IMPM) 

-PMPSB (CPTSB) 
-PADAA (IMSB) 

 

-prof.Victor Safta 

 

D008 /ora 

1800 

PAPACSB I+II -Prof.E.Maican D116b 
/ora 1000 

Medii de programare pt. prelucrări 

de date........ 

-prof.N.Orășanu BN034/ 
ora 1700 

 

 

 

09.09.2022 

Statistică aplicată în ing.mediului -prof.C.Dumitrescu AN 015/900 

-Fizica mediului și protecția la 

radiații 
-Biofizica alimentului 

-prof.E.Petrescu 

 
-prof.Cristina Cîrtoaje 

 

AN017 / 800 

Procese microbiologice aplicate în 

ind.alimentară 
 
 

-prof.Mariana Ferdeș 

 
 

D016 

/ora 900 
Tehn.speciale de onținere a 
prod.active vegetale 

Biotehnologii aplicate în 

ind.alimentară 
 


