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Situația școlară a masteranzilor anului II IHPM - Elective 2, 2019 / 2020, până la data de 30.04.2020 
 

 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

1.  Bragadireanu A.V. Radu Ștefan Hidraulică (complemente II): absent 
Ingineria apelor subterane: 2,4  

Procedee speciale de tratare a apei: absent 
Practică de cercetare proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 

2.  Calangiu V. Alexandra 

Ingineria apelor subterane:absent  
DO1.b.Evaluarea riscurilor tehnologice și efecte 
asupra sănătății umane:absent 
DO2.a.Concepte ecologice în amenajările 
hidrotehnice:absent 
DO3.b..Amenajarea teritoriului și dezvoltare 
regională:absent 

Practică de cercetare proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 

3.  Caulea Gh. Vasile - 
Practică de cercetare proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 

4.  Chiriță M. Alexandra Mihaela 

DO2.a.Concepte ecologice în amenajările 
hidrotehnice:absent 
Ingineria apelor subterane :3 
 
 

Programe de calcul utilit. În sisteme de 
alimentare  cu apă-absent 
Practică de cercetare proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 

5.  Ciobănete M. Răzvan Daniel 

Hidraulică (complemente II): absent 
Ingineria apelor subterane:absent  
DO3.b..Amenajarea teritoriului și dezvoltare 
regională:absent 
 
 

Reabilitarea structurilor hidroedilitare:absent 
Practică de cercetare proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație- 

6.  Ciorobea C. Cristina Elena - Practică de cercetare proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație- 
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7.  Cîrstocea C. Gheorghe - Practică de cercetare proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație- 

8.  Coaje C. Valentin Marius( a doua 
specializare)(sem. II cu taxă) 

Hidraulică (complemente II): absent 
Ingineria apelor subterane-absent  
 

Programe de calcul utilit. În sisteme de 
alimentare cu apă-absent 
Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

9.  Constantin Fl. Jasmine Andreea 

Hidraulică (complemente II): absent 
Ingineria apelor subterane-absent  
DO2.a.Concepte ecologice în amenajările 
hidrotehnice-absent 
DO3.b..Amenajarea teritoriului și dezvoltare 
regională-absent 
 

Reabilitarea structurilor hidroedilitare-absent 
Procedee speciale de tratare a apei-absent 
Epurarea avaansată a apelor uzate-absent 
Programe de calcul utilit. În sisteme de 
alimentare  cu apă-absent 
DO4.a.Sisteme de control și achiziție de 
date-absent 
Practică de cercetare proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație- 

10   Dudău I. Sebastian Florentin Ingineria apelor subterane-4,4 
Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 

11   Enache N. Cătălina Cristina - 
Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 

12   Giurea I. Marian Ingineria apelor subterane-absent  
 

Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 

13   Govoreanu V. Maria Roxana 

Hidraulică (complemente I): absent 
Hidraulică (complemente II): absent 
Ingineria apelor subterane-absent  
 
 
 

Reabilitarea structurilor hidroedilitare-absent 
Procedee speciale de tratare a apei-absent 
Programe de calcul utilit. În sisteme de 
alimentare  cu apă-absent 
Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație:  
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14   Ilie M. Gabriel 
DO3.b..Amenajarea teritoriului și dezvoltare 
regională-absent 
 

Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

15   Lișiță V. Mădălina Giorgiana(căs. Dobre) Ingineria apelor subterane-4,4 

Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

16   Lulea V.F. Bianca Maria 

Hidraulică (complemente I): absent 
Ingineria apelor subterane-absent  
DO2.a.Concepte ecologice în amenajările 
hidrotehnice-absent 
 
 

Reabilitarea structurilor hidroedilitare-absent 
Procedee speciale de tratare a apei-absent 
Programe de calcul utilit. În sisteme de 
alimentare  cu apă-absent 
Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

17   Marinescu D. Daria Andreea - 

Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

18   Moraru C. Ionela Mirela(căs. Giurea) Ingineria apelor subterane-absent  
 

Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

19   Nedelcu P. Andreea Florentina Nicoleta - 

Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

20   Niță V. MihaiClaudiu Ingineria apelor subterane-4,4 

Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

21   Paraschiv C. Stelică - Practică de cercetare- proiectare: - 
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Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

22   Pascu C. Ionuț Alexandru 

Ingineria apelor subterane-absent  
DO2.a.Concepte ecologice în amenajările 
hidrotehnice-absent 
 

Programe de calcul utilit. În sisteme de 
alimentare  cu apă-absent 
Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

23   Piele D.I. Ionela Roxana(căs. Pascu) 
DO2.a.Concepte ecologice în amenajările 
hidrotehnice-absent 
 

Programe de calcul utilit. În sisteme de 
alimentare  cu apă-absent 
Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

24   Pîrvu T. Bogdan Alexandru - 

Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

25   Șerboi G.R. Alexandru Cătălin - 

Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

26   Toma M. Lidia Florentina(căs. Ciobănete) 
Hidraulică (complemente II): absent 
Ingineria apelor subterane-absent 
 

Reabilitarea structurilor hidroedilitare-absent 
Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

27   Voicu E.I. Ștefan Alexandru - 

Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

28   Zorcă Gh. Elena Daniela - Practică de cercetare- proiectare: - 
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Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

Masteranzi amânați pentru  obținerea numărului de credite –cu taxă: 

29   Cîrciumaru I. Ioana Beatrice)anul I de 
depașire) EXMATRICULAT 

30   Dvornic M. Ana - 
Practică de cercetare proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 

31   Georgescu I. Vasile Alexandru 
(anul I de depașire) EXMATRICULAT 

32   Putinică D. Ionela Marina 
(căs. Negoițescu)(amânat a doua oară) Etică și  integritate academica-absent 

Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
 

    33 Rîjnoveanu V. Mădălina Elena(anul I de 
depașire) Ingineria apelor subterane: 4 

DO4.b. Epurare ape uzate  industriale-absent 
Practică de cercetare- proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
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