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INSTRUCŢIUNI 
 

Laborator 
 
 
  1. Reţea 

Lucrările de laborator se desfăşoară în laboratorul de PAC. 
Accesul în reţea pe calculatoarele 1ws , …, 6ws : 
 User: ______ 
 Password: ******* 
Directorul de lucru: 
 D:\Mobile 
Se lucrează cu Matlab. 
Se vor semna fişele de Protecţia Muncii. 

 
 2. Interdicţii 

Nu se va instala nici un program! 
Nu se va şterge nici un director sau fişier, în afara celor proprii! 
Nu se vor schimba sub nici o formă setările staţiilor de lucru: culori, fonturi, rezoluţie, wallpaper, etc. 
În timpul orei de laborator nu se vor deschide decât programele necesare efectuării lucrării de laborator. 

 
 3. Facilităţi 

În pauze se poate accesa contul de e-mail, cu 2ssh . 
Numai în pauze se pot accesa pagini internet. 

 
 4. Organizare 

La începutul semestrului fiecare student îşi alege staţia la care va lucra pe parcursul întregului semestru; 
numărul acestei notându-se în catalog de către instructorul de laborator. În cazul în care în mod excepţional 
se lucrează la o altă staţie, se va nota numărul acesteia în catalog. 

Nu se admit absenţe şi nu se prevăd şedinţe de recuperări, decât în cazuri excepţionale, însoţite de 
motivaţii oficiale. 
 
 5. Desfăşurare 

La fiecare şedinţă de laborator, studentul va veni cu lucrarea citită, iar la sfârşitul laboratorului va preda  
foaia cu rezultate şi răspunsuri la întrebările din laborator instructorului de laborator. 

Observaţie: la începutul laboratorului se poate verifica dacă studenţii au citit lucrarea de laborator. La fel, 
în orice moment pe parcursul desfăşurării lucrării de laborator, se pot pune întrebări referitoare la lucrarea de 
laborator, rezultatele obţinute şi concluziile desprinse. 

La sfârşitul semestrului se va face media notelor obţinute pe parcursul semestrului pentru activitatea la 
laborator, şi această medie va avea o pondere de aproximativ %20  din nota finală la disciplina Comunicaţii 
Mobile. 
 
 6. Contact 

Instructori de laborator: 
Prof. Univ. Dr. Ing. Ion Bogdan – bogdani@etc.tuiasi.ro 
Asist. Univ. Ing. Ciprian Comşa – ccomsa@etc.tuiasi.ro 
Ing. Drd. Vlad Chiriac – paladin_vm@yahoo.com 
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