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Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/ evaluare distribuita /colocviu, 
nr. examinatori, nr de întrebări, criteriile de notare, condiţia de 
acordare a notei 5, condiţia de acordare a notei 10, asigurarea 

condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

1 V 
IEMec 

Linii flexibile şi 
robotică 

• Evaluare distribuita 
• 2 examinatori  
• 2 subiecte  +1 aplicaţie bilet  
•    3÷5 întrebări suplimentare 
• Nota 5 pentru minim 50% din subiectele de pe bilet şi promovarea părţii 

aplicative 
• Nota 10 se acordă pentru rezolvarea integrală a subiectelor de pe bilet, 

răspunsuri corecte la întrebările suplimentare şi promovarea activităţii pe 
parcurs cu minim nota 9  

• B70 

• Nota de la activitatea pe parcurs (notă 
recunoscută până la absolvirea promoţiei) se 
stabileşte pe baza aprecierii modului de 
participare la activităţile de laborator şi are o 
pondere de 0,34 la calculul notei finale 

2 V 
IEMec 

Managementul 
resurselor umane 

• Examen 
• 2 examinatori 
• Test grilă cu 30 de întrebări 
• Nota 5 pentru minim 50% din întrebările de pe bilet şi promovarea 

activităţii pe parcurs cu minim nota 5 
• Nota 10 se acordă pentru rezolvarea a 100% din întrebările de pe bilet şi 

promovarea activităţii pe parcurs cu minim nota 9 
• Sala de examinare: A26 

• Nota de la activitatea pe parcurs (notă 
recunoscută până la absolvirea promoţiei) se 
stabileşte pe baza aprecierii modului de 
participare la activităţile de seminar şi are o 
pondere de 0,34 la calculul notei finale 

3 V 
IEMec 

Prelucrarea asistată 
a datelor 

experimentale 

• Evaluare distribuita şi practic pe calculator 
• Minim 2 examinatori interni  
• 1 subiect teoretic şi 1 problemă pe fiecare bilet de examen/lucrare 
• Nota 5 pentru  minim 50% din subiecte şi promovarea părţii aplicative 
• Nota 10 se acordă pentru rezolvarea a 100% din subiecte, precum şi 

promovarea părţii aplicative 
• Sala repartizată de decanat : B69 

• Nota de la activitatea pe parcurs (notă 
recunoscută până la absolvirea promoţiei) se 
stabileşte pe baza notelor de la evaluările de  
recapitulare şi a aprecierii modului de 
participare la activităţile de seminar şi are o 
pondere de 0,5 la calculul notei finale. 

4 V 
IEMec 

Managementul 
calităţii 

• Examen  
• 2 examinatori 
• 2 subiecte/bilet + 1-2 întrebări suplimentare 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect şi grup de întrebări a ½ din 

punctaj şi promovarea seminarului cu minim nota 5 
• Nota 10 se acordă la obţinerea punctajului maxim pentru subiectele 

teoretice şi se va răspunde corect la întrebările suplimentare, iar nota la 
activitatea pe parcurs este de minim 9 

• Sala de examinare: B56 

• Nota de la activitatea pe parcurs se stabileşte 
pe baza aprecierii modului de participare la 
activităţile de seminar, a modului de întocmire 
a referatelor din cadrul seminariilor şi ţinându-
se cont de nota obţinută la testul din ultima oră 
de laborator 

• Nota de la activitatea pe parcurs are o pondere 
de 0,34 la calculul notei finale şi este 
recunoscută până la absolvirea promoţiei 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/ evaluare distribuita /colocviu, 
nr. examinatori, nr de întrebări, criteriile de notare, condiţia de 
acordare a notei 5, condiţia de acordare a notei 10, asigurarea 

condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

5 V 
IEMec Mentenanţă 

• Examen scris,   
• Minim 2 examinatori interni  
• 2 subiecte grupate 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj şi 

promovarea activităţii pe parcurs cu minim nota 5  
• Nota 10 se acordă la rezolvarea integrală a subiectelor de pe bilet şi 

promovarea activităţii pe parcurs cu minim nota 9 
• Sală repartizată de decanat: B70 

• Nota de la activitatea pe parcurs (notă 
recunoscută până la absolvirea promoţiei) se 
stabileşte pe baza notelor de la evaluările de  
recapitulare şi a aprecierii modului de 
participare la activităţile de laborator/seminar şi 
are o pondere de 0,5 la calculul notei finale. 

6 V 
IEMec 

Tehnologii şi 
echipamente de 

montaj 

• Examen şi Proiect 
• Minimum 2 examinatori 
• 2 întrebări pe bilet tras la sorţi 
• 2 întrebări suplimentare pentru edificarea notei finale 
• Note de la 1-10 pentru cele două întrebări de pe bilet 
• Nota finală cuprinde 60% notă scris (media) + 40% notă la seminar 

(conform formulei) 
• Pentru proiect se acordă nota 5 la rezolvarea în proporţie de 50% a 

fiecărui capitol, iar nota 10 se acordă la rezolvarea completă a temei 
proiectului, plus răspunsuri bine documentate la susţinere şi pe perioada 
desfăşurării activităţii de proiect 

• Sala A29 

• Se recunosc toate notele acordate la 
examenele parţiale promovate cu minim nota 5 
şi lucrările de laborator efectuate până la 
absolvirea promoţiei 

• Notele de la activitatăţile pe parcurs (note 
recunoscută până la absolvirea promoţiei) se 
stabileşsc pe baza aprecierii modului de 
participare la activităţile de laborator/proiect şi 
au o pondere de 0,34 la calculul notei finale 

7 V 
IEMec Dreptul public 

• Evaluare distribuita 
• Minim 2 examinatori 
• Biletele de examene contin trei intrebari 
• Nota finala 5 se obtine daca: se va raspunde minim la  2 intrebari, este 

promovata activitatea pe parcurs (seminar si teme de casa  cu minim 
nota 5) 

• Nota finala 10 se obtine daca: se va raspunde la toate întrebările corect, 
este promovata activitatea pe parcurs (seminar si teme de casa  cu 
minim nota 9) 

• Nota finala este data de formula trecuta in procesul verbal; 
• Nf=0,66n ex + 0,34 act parcurs 
• Sala de examinare as 

• Nota de la activitatea pe parcurs (notă 
recunoscută până la absolvirea promoţiei) se 
stabileşte pe baza aprecierii modului de 
participare la activităţile de seminar şi are o 
pondere de 0,34 la calculul notei finale 

 


