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Interviu admitere masterat – 18 septembrie 2020, ora 12:00 
Domeniul Calculatoare și tehnologia informației 

Programele de studii: Distributed Systems and Web Technologies (DSWT) și 
Sisteme distribuite și tehnologii Web (SDTW) 

 
Link Anticamera: meet.google.com/pyd-mutb-wpb 

Link Interviu: meet.google.com/vyf-tqbg-zcw 
 
Comisia: 
 
Ș.l. dr. ing. Cristian-Nicolae BUȚINCU – membru  
Ș.l. dr. ing. Alexandru ARCHIP – membru 
Asist.dr.inf. Tiberius DUMITRIU– secretar 
 
Candidații se vor prezenta în ordinea precizată mai jos: 

Nr. crt. Ora 
estimativa Candidat 

1 12:00 Almașanu V. Vlad-Alexandru 
2 12:10 Andrișan D. Ionuț-Cosmin 
3 12:20 Bazgan M. Alina-Ancuța 
4 12:30 Bofu C. Patricia 
5 12:40 Caprian N. Ovidiu-Anton 
6 12:50 Dinc R. Sedat 
7 13:00 Dăroi M. Mihăița-Ionuț 
8 13:10 Geantău T. Dragoș-Ionuț 
9 13:20 Gorceag L. Dan 

10 13:30 Jacotă D.L. Ana-Diana 
11 13:40 Loghin I. Elisei 
12 13:50 Sumănaru G. Robert-Florin 

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 meet.google.com/pyd-mutb-wpb de unde vor fi invitati in ordine in meet-ul de 
interviu meet.google.com/vyf-tqbg-zcw 
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 tiberius.dumitriu@academic.tuiasi.ro, pentru a 
incerca o reorganizare, altfel candidatul va fi considerat absent. 
4. Fiecare interviu va dura aproximativ 10 minute, iar in timpul desfasurarii interviurilor se va putea  



vizualiza progresul (actualizat in limita posibilitatilor tehnice) folosind linkul la foia de calcul 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZWT7cvpSqRY5QwVlMjIbCE0evPjtZD28ZGH2H5kPkys/edit#gi
d=232181755 
5. In anticamera, in cazul in care vor exista absenti sau decalari, se vor cauta candidati 
pentru devansarea sustinerii interviului, evitându-se  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.  

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.  
 

 
 

Președintele comisiei de admitere, 
prof. univ. dr. ing. Vasile-Ion Manta 

 


