
Programare interviu admitere program masterat ICSFET 
09.07.2020 

Online prin Microsoft Teams 

 

Nr. 
crt. 

Nume Inițiala Prenume Ora planificată 

1 BANCIU P.Gh. Raluca-Elena 9:00 

2 CRĂCIUN L. Robert-Gabriel 9:10 

3 DINCĂ D.O.B. Ana-Maria 9:20 

4 DIȚU N. Maria-Cristina 9:30 

5 DONESCU O.A. Vlad-Gabriel 9:40 

6 FLORIA O. Bogdan-Iulian 9:50 

7 GIRIP N. Alexandra-Bianca 10:00 

8 HAITĂ N. Ștefan-Andrei 10:10 

9 ILIESE T. Roxana-Maria 10:20 

10 IOANA Gh. Paula-Petruța 10:30 

11 MIREA D. Ioana-Alexandra 10:40 

12 PANAITESCU F. Alexandru 10:50 

13 POPESCU C. Alexandru-Eugen 11:00 

14 POPOVICI I. George-Daniel 11:10 

15 POSOCEANU I. Iuliana 11:20 

16 RIZEA F. Valentina 11:30 

17 STAFIE V. Claudia - Ioana 11:40 

18 TĂBĂCARU D. Valentina-Andreea 11:50 

19 TOMA D. Razvan-Gabriel 12:00 

20 VIȘAN I. Cristina 12:10 

 

Vă anunțăm de obligația de a dispune de o cameră web și de un act valid de identitate pe 

care va trebui să-l prezentați la camera web înaintea începerii discuției efective. Se acceptă și 

camera video a telefonului mobil, situație în care va fi nevoie să vă instalați MS Teams pe 

telefon.  

Interviul va fi înregistrat, iar înregistrarea va fi trimisă comisiei locale de admitere pentru 

arhivare. 

Ora planificată este aproximativă. Vă rugăm să fiți conectați din timp în echipa Public Lobby 

(în Microsoft Teams: Join team -> Join a team with a code -> 12ceovx) 

 

Conform art. 23 din Regulament: 

Art. 23. (1) Candidații care participă la proba de concurs orală on-line trebuie: 

(a) să declare la începerea probei că sunt de acord ca proba să fie înregistrată și 

(b) să declare la începerea probei că toate răspunsurile vor fi personale și că respectă Codul 

de etică și deontologie profesională al Universității POLITEHNICA din București 

 



Sunt alocate 10 minute fiecărui candidat. 

Interviul va consta în: 

- 5 min - prezentarea activității personale (studiile și activitatea anterioară a 

candidatului, planul personal de educație și pregătire profesională) și a motivației 

pentru alegerea acestei direcții de studii; 

- 5 min - întrebări ale comisiei și discuții vizând pregătirea de bază în domeniul studiilor 

de licență și a perspectivelor oferite de programul de masterat ICSFET. 

 

Înmatricularea candidaților admiși în sesiunea din iulie va avea loc în regim online. Candidații 

admiși vor depune dovada de plată a taxei de înmatriculare. Detalii privind modul de 

înmatriculare online vor fi comunicate în curând pe site ETTI. 

 

 

Baftă tuturor! 

 

Prof. em. dr. ing. Ioan BACIVAROV, responsabil program de masterat ICSFET 

 

 

 

Urmăriți anunțurile publicate pe site ETTI: 

- http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/845-interviuri-admitere-

masterat-2020 

- http://www.electronica.pub.ro/images/continut/admitere/masterat/2020/Regulam

ent-InscriereAdmitere-master-ETTI_2020.pdf 

- http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/admitere-masterat 

http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/845-interviuri-admitere-masterat-2020
http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/845-interviuri-admitere-masterat-2020
http://www.electronica.pub.ro/images/continut/admitere/masterat/2020/Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2020.pdf
http://www.electronica.pub.ro/images/continut/admitere/masterat/2020/Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2020.pdf
http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/admitere-masterat

