
"APROB" O   R   A   R   U   L    
Prim prorector cu activitate didactică,                Lecţiilor teoretice, practice şi laborator pentru studenţii

dr.hab., prof. univ. _______________A.Cotelnic                Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

"_______"______________2021                Învăţământ cu frecvență ,  (2020/2021), 

TI 191 ro (22 st.) INF A 191 ro (19 st.) TI 192 rus (6 st.)

8.00-9.30
Programarea aplicațiilor Windows, lab., conf.univ. Coandă I.  

(MOODLE)

9.40-11.10
sgr.1, Programarea aplicațiilor Windows, lab., conf.univ. 

Coandă I.  (MOODLE)

Proiectarea bazelor de date, curs, conf.univ. Oprea S.  

(MOODLE)

11.20-12.50

13.00-14.30

s.imp., sgr.1, Programarea aplicațiilor Windows, lab., 

conf.univ. Coandă I.  (MOODLE)

s.pară, sgr.2, Programarea aplicațiilor Windows, lab., 

conf.univ. Coandă I.  (MOODLE)

14.40-16.10
sgr.2, Programarea aplicațiilor Windows, lab., conf.univ. 

Coandă I.  (MOODLE)

8.00-9.30

s.imp., sgr.1, Electrotehnica și electronica, lab., lect.univ. Prisăcaru A.

s.pară, sgr.2, Electrotehnica și electronica, lab., lect.univ. Prisăcaru A.

s.imp., sgr.2, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., conf.univ. 

Andronatiev V.

s.pară, sgr.1, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., 

conf.univ. Andronatiev V.

Activitate individuală

9.40-11.10

s.imp., sgr.1, Electrotehnica și electronica, lab., lect.univ. Prisăcaru A.

s.pară, sgr.2, Electrotehnica și electronica, lab., lect.univ. Prisăcaru A.

s.imp., sgr.2, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., conf.univ. 

Andronatiev V.

s.pară, sgr.1, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., 

conf.univ. Andronatiev V.

s. pară, Cercetări operaționale II, sem., conf.univ. Tutunaru S. 

11.20-12.50

s.imp., sgr.1, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., conf.univ. 

Andronatiev V.

s.pară, sgr.2, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., 

conf.univ. Andronatiev V.

s.imp., sgr.1, Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.

s.pară, sgr.2, Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.

s.imp., sgr.2, Cercetări operaționale II, lab., conf.univ. Tutunaru S. 

s. pară, sgr.1, Cercetări operaționale II, lab., conf.univ. Tutunaru S. 

Antreprenoriat, sem., lect.univ. Vornovițchi D.

13.00-14.30 Activitate individuală

s.imp., sgr.1, Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.

s.pară, sgr.2, Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.

s.imp., sgr.2, Cercetări operaționale II, lab., conf.univ. Tutunaru S. 

s. pară, sgr.1, Cercetări operaționale II, lab., conf.univ. Tutunaru S. 

Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., conf.univ. 

Andronatiev V.

14.40-16.10

s.imp., sgr.1, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., conf.univ. 

Andronatiev V.

s.pară, sgr.2, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., 

conf.univ. Andronatiev V.

s.imp., sgr.2, Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.

s.pară, sgr.1, Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.
Activitate individuală

16.20-17.50
s.imp., sgr.1, Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.

s.pară., sgr.2, Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.
s.pară, Electrotehnica și electronica, sem., lect.univ. Prisăcaru A.

Ciclul I, an II, semestrul II, Durata studiilor  3 ani, (TI  - 4 ani)
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Proiectarea bazelor de date, curs, conf.univ. Oprea S. (MOODLE)



8.00-9.30

9.40-11.10 Antreprenoriat, curs, lect.univ. Vornovițchi D.  (MOODLE)

11.20-12.50

s.imp., Antreprenoriat, curs, lect.univ. Vornovițchi D.  (MOODLE)

s.pară, Electrotehnica și electronica, curs, lect.univ. Prisăcaru A. 

(MOODLE)

s.imp., Antreprenoriat, curs, lect.univ. Vornovițchi D.  

(MOODLE)

s.imp., Electrotehnica și electronica, curs, lect.univ. Prisăcaru 

A. (MOODLE)

s.pară, Antreprenoriat, curs, lect.univ. Vornovițchi D.  

(MOODLE)

13.00-14.30

s.imp., sgr.1, Programarea aplicațiilor Windows, lab., conf.univ. 

Coandă I.  (MOODLE)

s.pară, sgr.2, Programarea aplicațiilor Windows, lab., conf.univ. 

Coandă I.  (MOODLE)

Cercetări operaționale II, curs, conf.univ. Tutunaru S.   

(MOODLE)

s.imp., Electrotehnica și electronica, curs, lect.univ. Prisăcaru 

A. (MOODLE)

14.40-16.10
s.imp., Electrotehnica și electronica, curs, lect.univ. Prisăcaru A. 

(MOODLE)

8.00-9.30
Administarea și securitatea rețelelor informatice, curs, 

conf.univ. Andronatiev V.  (MOODLE)

9.40-11.10

 s.imp., Programarea aplicațiilor Windows, lab., conf.univ. 

Coandă I.  (MOODLE)

s.pară, Programarea aplicațiilor Windows, curs, conf.univ. 

Coandă I.  (MOODLE)

11.20-12.50
sgr.1, Programarea aplicațiilor Windows, lab., conf.univ. Coandă I.  

(MOODLE)

13.00-14.30
sgr.2, Programarea aplicațiilor Windows, lab., conf.univ. Coandă I.

 (MOODLE)

14.40-16.10

8.00-9.30
s.imp., sgr.1, Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.

s.pară, sgr.2, Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.

s.imp., sgr.1, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., 

conf.univ. Andronatiev V.

s.pară, sgr.2, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., 

conf.univ. Andronatiev V.

Electrotehnica și electronica, lab., lect.univ. Prisăcaru A.

9.40-11.10 Antreprenoriat, sem., as.univ. Hăbășescu M.

s.imp., sgr.1, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., 

conf.univ. Andronatiev V.

s.pară, sgr.2, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., 

conf.univ. Andronatiev V.

Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.

11.20-12.50
s.imp., sgr.2, Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.

s.pară, sgr.1, Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.
Antreprenoriat, sem., as.univ. Hăbășescu M.

Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., conf.univ. 

Andronatiev V.

13.00-14.30 s.pară, Electrotehnica și electronica, sem., lect.univ. Prisăcaru A.

s.imp., sgr.2, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., 

conf.univ. Andronatiev V.

s.pară, sgr.1, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., 

conf.univ. Andronatiev V.

s.imp., Proiectarea bazelor de date, lab., conf.univ. Oprea S.

14.40-16.10

s.imp., sgr.2, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., 

conf.univ. Andronatiev V.

s.pară, sgr.1, Administarea și securitatea rețelelor informatice, lab., 

conf.univ. Andronatiev V.

16.20-17.50
11.10 - 12.30

Decanul facultăţii TISE, conf.univ. _________________________________ Z. Toacă

Şef Secția Studii, Dezvoltare Curriculară

şi Management al Calităţii, dr., conf.univ._____________________________L. Cepraga 
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s. pară, Programarea aplicațiilor Windows, curs, conf.univ. Coandă I.  (MOODLE)

Antreprenoriat, curs, lect.univ. Vornovițchi D.  (MOODLE)

Administarea și securitatea rețelelor informatice, curs, conf.univ. Andronatiev V.  (MOODLE)


