
 “Aprobat”       Universitatea Tehnică a Moldovei 

  _________ 

 

 Prorector pentru studii 

conf. univ., dr.                Facultatea  Electronică şi Telecomunicaţii 

S. Andronic 

“____” ________ 

O R A R U L 

activităţilor didactice  

a.u. 2018/2019, învățămînt cu frecvență,  modulul 2,  anul de studii  I, ciclul II  master 

Ziua 
Ora 

Grupa  
SCE-181M MMRT-181M SISRC-181M 

LUNI 

1730 – 1900 

Teoria și practica experimentului științific 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Șestacova Tatiana, conf.univ.,dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A  

Teoria și practica experimentului științific 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Șestacova Tatiana, conf.univ.,dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A  

Teoria și practica experimentului științific 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Șestacova Tatiana, conf.univ.,dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A  

1915 – 2030 

Teoria și practica experimentului științific 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Șestacova Tatiana, conf.univ.,dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

Teoria și practica experimentului științific 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Șestacova Tatiana, conf.univ.,dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

Teoria și practica experimentului științific 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Șestacova Tatiana, conf.univ.,dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

MARŢI 

1730 – 1900 

Sisteme și tehnici multimedia 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Sorochin Gherman., dr., conf.univ. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

Managementul performanțelor 

(curs, l. pract.,) 

 Gujman Lucia, conf.univ., dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

1-101 

Programarea de sistem și securitatea WEB 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Derevlenco Vasile.., lect.univ. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

1-205 

1915 – 2030 

Sisteme și tehnici multimedia 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Sorochin Gherman., dr., conf.univ. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

Managementul performanțelor 

(curs, l. pract.,) 

 Gujman Lucia, conf.univ., dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

1-101 

Programarea de sistem și securitatea WEB 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Derevlenco Vasile.., lect.univ. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

1-205 

MIERCURI 

1730 – 1900 

Rețele de comunicații optice 

(curs, l. pract.,) 

Sîrbu Nicolae., dr., conf.univ. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

Statistica în telecomunicaţii  

(curs, l. pract.,) 

Sava Lilia conf.univ., dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

3-202 

Protocoale de securizare a sistemelor și rețelelor 

de comunicații 

(curs, l. pract., l. lab.) 

 Puşneac Iurie, conf.univ., dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404B 

1915 – 2030 

Rețele de comunicații optice 

(curs, l. pract.,) 

Sîrbu Nicolae., dr., conf.univ. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

Statistica în telecomunicaţii  

(curs, l. pract.,) 

Sava Lilia conf.univ., dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

3-202 

Protocoale de securizare a sistemelor și rețelelor 

de comunicații 

(curs, l. pract., l. lab.) 

 Puşneac Iurie, conf.univ., dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404B 

JOI 

1730 – 1900 

Teoria și practica experimentului științific 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Șestacova Tatiana, conf.univ.,dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A  

Teoria și practica experimentului științific 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Șestacova Tatiana, conf.univ.,dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A  

Teoria și practica experimentului științific 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Șestacova Tatiana, conf.univ.,dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A  

1915 – 2030 

Teoria și practica experimentului științific 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Șestacova Tatiana, conf.univ.,dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

Teoria și practica experimentului științific 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Șestacova Tatiana, conf.univ.,dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

Teoria și practica experimentului științific 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Șestacova Tatiana, conf.univ.,dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

VINERI 

1730 – 1900 

Sisteme și tehnici multimedia 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Sorochin Gherman., dr., conf.univ. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

Managementul performanțelor 

(curs, l. pract.,) 

 Gujman Lucia, conf.univ., dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

1-101 

Protocoale de securizare a sistemelor și rețelelor 

de comunicații 

(curs, l. pract., l. lab.) 

 Puşneac Iurie, conf.univ., dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404B 

1915 – 2030 

Sisteme și tehnici multimedia 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Sorochin Gherman., dr., conf.univ. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

Managementul performanțelor 

(curs, l. pract.,) 

 Gujman Lucia, conf.univ., dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

1-101 

Protocoale de securizare a sistemelor și rețelelor 

de comunicații 

(curs, l. pract., l. lab.) 

 Puşneac Iurie, conf.univ., dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

2-404B 

SÎMBĂTĂ 

945 – 1115 

 

Rețele de comunicații optice 

Sîrbu Nicolae., dr., conf.univ. 

(curs, l. pract.,) 

(12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

Statistica în telecomunicaţii  

(curs, l. pract.,) 

Sava Lilia conf.univ., dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

3-505 

Programarea de sistem și securitatea WEB 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Derevlenco Vasile.., lect.univ. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

1-205 

1130 – 1300 

 

Rețele de comunicații optice 

Sîrbu Nicolae., dr., conf.univ. 

(curs, l. pract.,) 

(12.11.2018-15.12.2018) 

2-404A 

Statistica în telecomunicaţii  

(curs, l. pract.,) 

Sava Lilia conf.univ., dr. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

3-505 

Programarea de sistem și securitatea WEB 

(curs, l. pract., l. lab.) 

Derevlenco Vasile.., lect.univ. 

 (12.11.2018-15.12.2018) 

1-205 

 

Decan FET 

Conf. univ., dr.  

P. Nistiriuc 



 

“Aprobat”       Universitatea Tehnică a Moldovei 

  _________ 

 

 Prorector pentru studii 

conf. univ., dr.                Facultatea  Electronică şi Telecomunicaţii 

S. Andronic 

“____” ________ 

 

ORARUL 

pentru lucrări de laborator 

a.u. 2018/2019, învățămînt cu frecvență, modulul 2, anul I  masterat 
Ora 

Grupa  
SCE-181M MMRT-181M SISRC-181M 

 Subgrupa I Subgrupa II Subgrupa I Subgrupa II Subgrupa I 

1730 – 1900 

Sisteme și tehnici 

multimedia 

Sorochin Gherman., 

dr., conf.univ. 

2-404A 

7.12, 14.12, 21.12 

Sisteme și tehnici 

multimedia 

Sorochin Gherman., 

dr., conf.univ. 

2-404A 

7.12, 11.12, 18.12 

Teoria și practica 

experimentului științific 

Șestacova Tatiana, 

conf.univ.,dr. 

2-404A  

6.12, 10.12, 17.12 

Teoria și practica 

experimentului științific 

Șestacova Tatiana, 

conf.univ.,dr. 

2-404A  

06.12, 13.12, 20.12 

Programarea de sistem și 

securitatea WEB 

Derevlenco Vasile.., lect.univ. 

1-207 

08.12, 12.12, 15.12 1915 – 2030 

1730 – 1900 

Teoria și practica 

experimentului 

științific 

Șestacova Tatiana, 

conf.univ.,dr. 

2-404A  

6.12, 11.12, 18.12,  

Teoria și practica 

experimentului 

științific 

Șestacova Tatiana, 

conf.univ.,dr. 

2-404A  

6.12, 14.12, 21.12 

 Protocoale de securizare a sistemelor 

și rețelelor de comunicații 

 Puşneac Iurie, conf.univ., dr. 

2-404A 

07.12, 11.12, 14.12 
1915 – 2030 

1730 – 1900 
  Teoria și practica experimentului 

științific 

Șestacova Tatiana, conf.univ.,dr. 

2-404A  

6.12, 19.12, 22.12 
1915 – 2030 

08.01.19-12.01.19 –susţinerea lucrărilor de laborator 

14.01.19-26.01.19 - sesiunea modulul 1 

Teoria și practica experimentului științific 
-examen 

Program – 40ore (20-curs, 10-practica, 10-laborator) 

Sisteme și tehnici multimedia 
-examen  

Program – 40ore (20-curs, 10-practica, 10-laborator)  

Managementul performanțelor 

–examen  

Program – 40ore (20-curs, 20- practica) 

Protocoale de securizare a sistemelor și rețelelor de comunicații 

-examen 

Program – 40ore (20-curs, 10-practica, 10-laborator) 

Rețele de comunicații optice 
-examen  

Program – 40ore (20-curs, 20- practica) 

Statistica în telecomunicaţii –examen  

Program – 40ore (20-curs, 20- practica) 

Programarea de sistem și securitatea WEB 
–examen  

Program – 40ore (20-curs, 10-practica, 10-laborator) 

 

 

Decan FET 

Conf. univ., dr.  

P. Nistiriuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


