
 
 
  
 

R E G U L A M E N T 
 
 de funcţionare a laboratorului de POO 
 semestrul I 2004/2005 
 
 
 
1. Ciclul de lucrări se consideră efectuat integral şi nu trebuie deci recuperate laboratoare dacă s-au 

efectuat cele 11 lucrări de laborator + cele 2 teme. Recuperările se vor efectua, contra cost 
(210.000 lei/credit) în funcţie de programul cadrelor didactice, cel mai probabil în săptămâna a 
13-a, cu programare prealabilă. Se vor putea recupera maximum 3 lucrări. În cazul lucrărilor de 
laborator în care s-au dat teste, se recuperează doar ora a doua. Testele se vor susţine în sesiunea 
de restanţe. Absenţa la test se notează cu 1(unu) şi contribuie la medie. Doar în cazuri de 
excepţie, susţinute de adeverinţe medicale, se va putea da un singur test în cadrul şedinţelor de 
recuperări. 

 
2. Studenţii vor veni la laborator cu tema pregătită. Verificarea temeiniciei pregătirii temei se va 

face prin sondaj şi se va nota corespunzător. 
 
 
3. Nota obţinută la laborator reprezintă 40% din nota finală. 
 
4. În săptămânile  8  şi 13, timp de câte 50 de minute, se vor da teste de verificare, la laborator, 

primul scris, al doilea sub forma de test grila. Nota fiecărui test reprezintă 20% din nota finală. 
 
5. In săptămâna a 12 fiecare grupa de studenti ce lucreaza la o statie va primi o tema de casa. 

Miniproiectul se va rezolva prin scrierea de mana unui program in C++, sustinerea si verificarea 
proiectului facandu-se la ultimul laborator . Nota miniproiectului, bazata in principal pe 
raspunsurile la intrebari din proiect, reprezintă 20% din nota finală.  

 
 
Ciclul de lucrări 
 
Săptămâna 1 Protectia muncii + Mediul Watcom 
Săptămânile  2-7 Laboratoarele I – VI 
Săptămâna  8 Test  + Tema 6 
Săptămânile  9-12 Laboratoarele VII_1, VII, VIII, IX 
Săptămâna  13 Test grila 
Săptămâna  14 Laboratorul X  + Prezentare si sustinere miniproiect 
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