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UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE 
DEPARTAMENTUL DE AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ 
 

Interviu admitere masterat – 18 septembrie 2020, ora 12:00 
Domeniul Calculatoare si tehnologia informatiei 

Specializarea Calculatoare incorporate (CI) 
Online 

Link Anticamera: https://meet.google.com/kje-xzri-rxh 
Link Interviu: https://meet.google.com/pwz-wwpb-qqs 

 
Comisia: 
prof. dr. ing. Petru CASCAVAL – membru 
conf. dr. ing. Andrei STAN – membru 
asist. drd. ing. Tudor POPOVICI – secretar 
 
Candidații se vor prezenta în ordinea precizata mai jos: 

Nr. 
crt. Candidat 

1 Artimon D Vlad-Corneliu 

2 Budeanu N Octavian 

3 Potronic I Sergiu 

4 Hadîmbu P Andreea-Roxana 

5 Cehan S F Floris-Eusebiu 

6 Nastas A Daniel 

7 Matei C C Denisa-Dimitriana 

8 Popovici G M. Mircea-Alexandru 

9 Imbrișcă I Ioan-Marius 

10 Roman C Daniel-Narcis 

11 Meteleagă N Marian-Nicolae 

12 Afloarei R Lavinia-Tabita 

13 Beldiman S Andreea-Oana 

 
Precizari de organizare online a interviurilor: 

1. Candidatii se vor conecta, folosind contul de gmail asociat adresei de email din dosarul de 
inscriere, la link-ul pentru anticamera https://meet.google.com/kje-xzri-rxh de unde vor fi 
invitati in ordine in meet-ul de interviu https://meet.google.com/pwz-wwpb-qqs 

2. Metoda recomandata de comunicare in anticamera este in scris, folosind functionalitatea de chat. 
3. In cazul problemelor tehnice de comunicare candidatii afectati se obliga sa contacteze, cat mai 

urgent, prin email secretarul comisiei la adresa alexandru-tudor.popovici@academic.tuiasi.ro, 
inaintea orei 14:30, pentru a incerca o reorganizare, altfel candidatul va fi considerat absent.  

4. Fiecare interviu va dura aproximativ 10 minute, si fiecarui candidat i se va comunica in mod 
explicit in meet-ul de anticamera cand este invitat in meet-ul de interviu 

https://meet.google.com/kje-xzri-rxh
https://meet.google.com/pwz-wwpb-qqs
https://meet.google.com/kje-xzri-rxh
https://meet.google.com/pwz-wwpb-qqs
mailto:alexandru-tudor.popovici@academic.tuiasi.ro
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5. In anticamera, in cazul in care vor exista absenti sau decalari, se vor cauta candidati pentru 

sustinerea mai din timp a interviului pentru a evita asteptarile nejustificate 
6. Alte comunicari se vor face prin intermediul meet-ului de anticamera si/sau a adreselor de email 

inregistrate in dosarul de inscriere. Este de datoria candidatilor sa isi monitorizeze email-ul si sa 
verifice inclusiv folderul de spam pentru eventuale mesaje de actualizare. 

 
Utilizarea integrală sau parțială a informațiilor afișate, altfel decât în scop de 
informare personală, este strict interzisă. Reproducerea și redifuzarea 
integrală sau parțială a informațiilor afișate sunt, de asemenea, strict interzise, 
indiferent de mijloacele tehnice și scopurile invocate. 


