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Îndrumători de an  
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Studii LICENŢĂ 

Filiera Programul de studii Anul Îndrumător 

Engleză 

Ingineria informaţiei  
(în limba engleză)  

I Conf.dr.ing. Bujor PĂVĂLOIU 

II Conf.dr. Ana-Maria NEAGU 

III Prof.dr.ing. Nicolae GOGA 

IV Conf.dr.ing. Andrei VASILĂŢEANU 

Electronică aplicată  
(în limba engleză)  

I Conf.dr.ing. Bujor PĂVĂLOIU 

II Conf.dr. Ana-Maria NEAGU 

III Prof.dr.ing. Nicolae GOGA 

IV Conf.dr.ing. Andrei VASILĂŢEANU 

Inginerie mecanică  
(în limba engleză)  

I Conf.dr.ing. Ligia PETRESCU 

II Sl.dr.ing. Marilena STOICA 

III Prof.dr. ing. Monica COSTEA 

IV Prof.dr.ing. Traian CICONE 

Inginerie chimică  
(în limba engleză)  

I S.L.dr.ing. Manuela CRĂCIUN 

II S.L.dr.ing. Adrian CRISCIU 

III 
Conf.dr. ing. Livia BUTAC 
livia_butac@hotmail.com 

IV Conf.dr. ing. Adina Gavrila 
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Filiera Programul de studii Anul Îndrumător 

Franceză 

Ingineria informaţiei  
(în limba franceză)  

I 
S.L.dr.ing. Viorel Constantin 

MARIAN/Cyril Roig 

II S.L.dr. Irina STANCIU 

III Prof.dr.ing. George DRĂGOI 

IV Conf.dr. Maria DASCĂLU 

Electronică aplicată  
(în limba franceză)  

I 
S.L.dr.ing. Viorel Constantin 

MARIAN/Cyril Roig 

II S.L.dr. Irina STANCIU 

III Prof.dr.ing. George DRĂGOI 

IV Conf.dr. Maria DASCĂLU 

Inginerie mecanică  
(în limba franceză)  

I Conf. dr. ing. Mioara DUCA 

II Prof. Doina MĂNĂILA 

III Prof.dr. ing. Alexandru RADULESCU 

IV S.L.dr.ing. Catalina DOBRE 

 
Filiera Programul de studii Anul Îndrumător 

Germană 

An pregătitor - Lect.D.A.A.D. Petra 
LOEFFLER-ENESCU 

Electronică aplicată  
(în limba germană)  

I Prof.dr.ing. Emil CAZACU 

II Prof.dr. Constantin TÂRCOLEA 

III S.L.dr.ing. Laura TRIFAN 

IV S.L.dr.ing. Ioana GUICA 

Inginerie economică în 
domeniul electric, 
electronic şi energetic (în 
limba germană) 

I Prof.dr.ing. Emil CAZACU 

II Prof.dr. Constantin TÂRCOLEA 

III S.L.dr.ing. Laura TRIFAN 

 

FILS 
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IV S.L.dr.ing. Ioana GUICA 

Inginerie economică în 

domeniul mecanic 

( în limba germană) 

I Prof.dr.ing. Emil CAZACU 

II Prof.dr. Constantin TÂRCOLEA 

III S.L.dr.ing. Laura TRIFAN 

IV S.L.dr.ing. Ioana GUICA 
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Studii MASTERAT 

 

Filiera Programul de studii Anul Îndrumător 

Engleză 

Administrarea şi ingineria 
afacerilor 
(în limba engleză) 

I, II S.L.dr.ing.Bujor PĂVĂLOIU 

Ingineria sistemelor de 
programe  
(în limba engleză) 

I S.L.dr.ing. Andrei VASILĂŢEANU 

II Conf.dr.ing.Nicolae GOGA 

Ingineria energetică (în 
limba engleză) 

I, II Prof. dr. ing. Corneliu Bălan 

Franceză 

Management, inovare și 
tehnologii de sisteme 
colaborative (în limba 
franceză) 

I, II Prof. dr. ing. George DRĂGOI 

Tehnologia traducerii 
automate  
(în limba franceză) 

II Conf. dr. Roxana Trofin 

Ingineria sistemelor 
industriale  
(în limba franceză) 

II 

Prof.dr.ing. Bogdan NICOARĂ 

Conf.dr.ing. Mioara DUCA 

Conf.dr.ing. Virgil DUMBRAVĂ 

Germană 
Administrarea şi ingineria 
afacerilor în industrie  
(în limba germană) 

I, II S.L.dr.ing. Cristian MUSTAŢĂ 

Germană 
Excelenţa sustenabilă şi 
Leadership în industrie (în 
limba germană) 

I, II S.L.dr.ing. Cristian MUSTAŢĂ 

 
 
 

DECAN 
Prof. dr. ing. Adrian VOLCEANOV 
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