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UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR 

 
 

HOTARÂREA 
Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 
nr. 38/20.02.2023 

privind organizarea practicii pentru anii II și III, studii universitare de licenţă  
în anul universitar 2022/2023 

 
 

Având în vedere Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 
Având în vedere Ordinul 3955/2008 privind aprobarea cadrului general de organizare a stagiilor de practică 
în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat și a Convenției-cadru privind efectuarea 
stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat; 
Având în vedere R12 - Regulamentul cadru privind examinarea şi notarea studenților, revizuit; 
Având în vederea Structura anului universitar 2022/2023; 
Având în vedere propunerea directorilor de departamente și a Prodecanului cu activitatea studenților și relația 
cu mediul extern, 
In conformitate cu aprobarea propunerii de organizare a practicii primită de la Consiliul Facultății în ședința sa 
din data de 20.02.2023,  
 
se hotărăşte: 
 
Art.1:  Practica prevăzută în Planurile de învățământ pentru anii II și III, studii universitare de licenţă se poate 
desfășura în semestrele în care această activitate este prevăzută sau în vacanța de vară sub formă de stagii 
în societăți comerciale și instituții publice. 
 
Art.2: Colocviul de practică, prima examinare, se poate susține în săptămâna 14 a semestrului II de studiu 
sau în perioada 6-8.09.2023. Restanța poate fi susținută pe data de 13.09.2023.  
 
Art.3: Se numesc cadrele didactice supervizoare (titularul de disciplină Practică), responsabile cu 
planificarea, organizarea, supravegherea și finalizarea stagiului de practică, astfel: 

Nr. 
crt. 

Program de studiu/ Domeniul de studiu 
An de 
studiu/ 
grupa 

Cadru didactic supervizor  
(titularul de  disciplină) 

1 Automatică și Informatică Aplicată 3221 prof.univ.dr.ing. Corneliu-Octavian TURCU 

2 Automatică și Informatică Aplicată 3231 conf.univ.dr.ing. George MAHALU 

3 Calculatoare 3121 conf.univ.dr.ing. Cristian Andy TĂNASE 

4 Calculatoare 3122 șef de lucrări dr.ing. Ovidiu Ionuţ GHERMAN 

5 Calculatoare 3123 şef de lucrări dr.ing.  Ionel ZAGAN 

6 Calculatoare 3124 şef de lucrări dr.ing. Felicia GÎZĂ-BELCIUG 

7 Calculatoare 3131 conf.univ.dr.ing. Ovidiu Andrei SCHIPOR 

8 Calculatoare 3132 şef de lucrări dr.ing. Felicia GÎZĂ-BELCIUG 

9 Calculatoare 3133 prof.univ.dr.ing Radu Daniel VATAVU 

10 Calculatoare 3134 conf.univ.dr.ing. Ioan UNGUREAN 

11 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii 
informaționale 

3321 conf.univ.dr.ing. Eugen COCA 

12 Rețele și software de telecomunicații 3331 şef de lucrări dr.ing. Adrian-Ioan PETRARIU 

13 Inginerie energetică 3421 conf.univ.dr.ing. Crenguta-Elena BOBRIC 

14 Energetică și tehnologii informatice 3431 conf.univ.dr.ing. Pavel ATĂNĂSOAE 

15 Sisteme Electrice 3521 Conf.univ.dr.ing. Gabriela RAȚĂ 

16 Sisteme Electrice 3531 Prof.univ.dr.ing. Laurențiu-Dan MILICI 

17 Echipamente și sisteme medicale 31021 conf.univ.dr. Oana GEMAN 

18 Echipamente și sisteme medicale 31031 șef de lucrări dr.ing. Dragoș VICOVEANU 

19 Echipamente și sisteme de comandă și control 
pentru autovehicule 

3621 
conf.univ.dr.ing. Cezar Dumitru POPA 

20 Echipamente și sisteme de comandă și control 
pentru autovehicule 

3631 
conf.univ.dr.ing. Daniela IRIMIA 
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Art.4: Cadrele didactice supervizoare (titularul de disciplină), colaborează cu tutorii de practică (persoana 
care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică) și au în responsabilitate 
completarea corectă și colectarea de la studenții practicanți a Convențiilor de practică și a copiilor Fișelor de 
instruire colective în domeniul securității și sănătății în muncă, exemplarul nr. 2 sau a unei copii a Fișei de 
instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă.  

Art.5: Pentru studenții care efectuează stagiul de practică este obligatorie încheierea înainte de începerea 
stagiului de practică a unei Convenții privind efectuarea stagiului de practică, între USV și partenerul de 
practică. Convențiile de practică și copiile Fișelor de instruire colectivă în domeniul securității și sănătății în 
muncă se colectează de către cadrele didactice supervizoare. Convențiile de practică se predau împreună 
cu catalogul la Secretariatul de facultate.  

Art.6: La sfârşitul stagiului de practică se organizează colocviul de practică. Notarea se face de către cadrul 
didactic supervizor (titularul de disciplină nominalizat la art. 3) împreună cu un cadru didactic membru în 
comisia de evaluare (asistent examinare) nominalizat la art. 7. La baza notării studentului practicant va sta 
Fișa disciplinei de Practică, Calendarul pregătirii (Anexa la Convenția de practică), ţinându-se cont însă şi de 
prestaţia studentului din timpul colocviului.  

Art.7: Cadrele didactice membre în Comisia de evaluare (asistent examinare) a practicii sunt următoarele: 

Nr. 
crt. 

Program de studiu/ Domeniul de studiu 
An de 
studiu/ 
grupa 

Cadru didactic membru în Comisia de 
evaluare a practicii de vară (asistent 

examinare) 

1 Automatică și Informatică Aplicată 3221 șef de lucrări dr.ing. Corneliu BUZDUGA 

2 Automatică și Informatică Aplicată 3231 şef de lucrări dr.ing. Sorin POHOAȚĂ 

3 Calculatoare 3121 şef de lucrări dr.ing.  Ionela RUSU 

4 Calculatoare 3122 conf.univ. dr.ing. Cristina Nicoleta GĂITAN 

5 Calculatoare 3123 șef de lucrări dr.ing. Ovidiu Ionuţ GHERMAN 

6 Calculatoare 3124 șef de lucrări dr.ing. Ovidiu Ionuţ GHERMAN 

7 Calculatoare 3131 şef de lucrări dr.inf. Adina Luminiţa BĂRÎLĂ 

8 Calculatoare 3132 conf.univ. dr.ing. Cristina Nicoleta GĂITAN 

9 Calculatoare 3133 as.univ.dr.ing. Simona Anda TCACIUC 

10 Calculatoare 3134 as.univ.dr.ing. Simona Anda TCACIUC 

11 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii 
informaționale 

3321 șef de lucrări dr.ing. Iuliana CHIUCHIȘAN 

12 Rețele și software de telecomunicații 3331 conf.univ.dr.ing. Alexandra Ligia BALAN 

13 Inginerie energetică 3421 șef de lucrări dr. ing. Eugen HOPULELE 

14 Energetică și tehnologii informatice 3431 şef de lucrări ing. Constantin UNGUREANU 

15 Sisteme Electrice 3521 conf.univ.dr.ing. Mariana Rodica MILICI 

16 Sisteme Electrice 3531 șef de lucrări dr.ing. Ciprian AFANASOV 

17 Echipamente și sisteme medicale 31021 șef de lucrări dr.ing. Roxana TODEREAN 

18 Echipamente și sisteme medicale 31031 Șef de lucrări dr.ing. Marius PRELIPCEANU 

19 Echipamente și sisteme de comandă și control 
pentru autovehicule 

3621 
șef de lucrări Cristina PRODAN 

20 Echipamente și sisteme de comandă și control 
pentru autovehicule 

3631 
conf.univ.dr.ing. Mihai RAŢĂ 

 
Art.8: Persoanele nominalizate la art. 3 și art. 7 și Serviciul Secretariat vor duce la îndeplinire dispozițiile 
prezentei hotărâri. 
 

DECAN, PRODECAN, 
 responsabil cu activitatea studenților și relația cu mediul 

extern 
prof.univ.dr.ing. Laurențiu-Dan MILICI 
 

conf.univ.dr.ing. Pavel ATĂNĂSOAE 
 
 
 

SECRETAR ȘEF FACULTATE,  
 
ing.  Elena CURELARU 
 

 

 
 
 


