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Situația școlară a studenţilor anului II ACH 2019 – 2020, cu disciplinele restante până la data de 21.07.2020 
 

 

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

1.  Apopei V. Vasile Cristian (a 2-a specializare) 

Analiză matematică I + II – abs. 
Algebră liniară –abs. 
Ecuații diferențiale – abs. 
Mecanică I – 2, 2 
Desen tehnic – abs. 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I+II – 
abs. 
Fizică II – 4 
Hidraulică – abs. 
Infografică – abs. 
Statică I – abs 
Clădiri- 4 
Hidraulica construcțiilor – 4 
DSU II Economie și legislație- 
abs. 
Construcții din beton I- abs. 
Proiectarea asistată de 
calculator- abs. 

2.  Cimpoca V.V. Elena Manuela 7,96 

Clădiri- abs 
Construcții din beton I- 4. 
Proiectarea asistată de 
calculator- 4. 

3.  Dobrovăţ B.C. Alexandru Mihail 8,91 8,74 

4.  Ion P. Georgiana Andronica  (2021/2022 taxă) 

Algebră liniară –abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale – abs. 
Mecanică I – 2 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I+II – 
abs. 
Hidraulică – abs. 
Mașini de construcții – 4 
Geologie inginerească – abs. 
Statică I – abs 
Clădiri- 4 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

Hidraulica construcțiilor – abs. 
Construcții din beton I- abs. 
Proiectarea asistată de 
calculator- 4 

5.  Jinga Gh. Iulia Patricia 7,23 

Clădiri- 4 
Construcții din beton I- 4 
Proiectarea asistată de 
calculator- 4 

6.  Marcoci V. Răzvan (2021/2022 taxă) 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale – 4 
Mecanică I – 2 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I+II – 
abs. 
Fizică II – abs. 
Hidraulică – abs. 
Mașini de construcții – abs. 
Geologie inginerească – abs. 
Statică I – abs 
Clădiri- abs. 
Hidraulica construcțiilor – abs. 
Construcții din beton I- abs. 
Proiectarea asistată de 
calculator- abs. 

7.  Munteanu M. Marian 
Algebră liniară – 4 
Ecuații diferențiale – 4. 
Mecanică I – 3 

Mecanică II – 2 
Rezistența materialelor I + II– 4, 
abs. 
Statică I – abs 
Construcții din beton I- abs. 
Proiectarea asistată de 
calculator- 2 

8.  Pitulac C.A. Adrian Cătălin 
Analiză matematică I + II –4,4,4+ 
4/ de plata a 3 a examinare 
Ecuații diferențiale – 4. 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I +II– 
abs. 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

Mecanică I – abs. 
Desen tehnic- abs 

Hidraulică – abs. 
Infografică – abs. 
Statică I – abs 
Clădiri- abs. 
Hidraulica construcțiilor – 2 
Construcții din beton I- abs. 
Proiectarea asistată de 
calculator- 4 

          Studenţi amânaţi școlarizați pe locuri cu taxă: 

9.  Brăila C. Laurențiu Constantin (a 2-a 
specializare)(amânat a 2-a oară) 

Fizică I – 4 
Mecanică I – 4  

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I +II– 
abs. 
Fizică II – abs. 
Hidraulică – abs. 
Elemente de arhitectură – abs. 
Mașini de construcții – abs. 
Infografică – abs. 
Geologie inginerească – abs. 
Limba engleză III+ IV – abs. 
Statică I – abs 
Clădiri- abs. 
Hidraulica construcțiilor – abs. 
DSU II Economie și legislație- 
abs. 
Construcții din beton I- abs. 
Educație fizică IV- abs. 
Proiectarea asistată de 
calculator- 4 

Studenţi transferați pe locuri de la buget: 
10.  Mihai I. Claudia (transferat de la Analiză matematică I - abs. Mecanică II – abs. 
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CCIA)(amânat)(2021/2022 taxă) Limba spaniolă – abs. 
Analiză matematică II - abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate 
parțiale – abs. 
Fizică I- abs. 
Mecanică I – abs. 
Materiale de construcții – abs. 
Desen tehnic – abs. 
DSU II: Teoria cunoașterii – abs. 

Rezistența materialelor I +II– 
abs. 
Fizică II – abs. 
Hidraulică – abs. 
Mașini de construcții – abs. 
Geologie inginerească – abs. 
Limba spaniolă III + IV– abs. 
Statică I – abs 
Clădiri- abs. 
Hidraulica construcțiilor – abs. 
DSU II Economie și legislație- 
abs. 
Construcții din beton I- abs. 
Educație fizică IV- abs. 
Proiectarea asistată de 
calculator- abs. 

Studenţi reînmatriculați pe locuri de la buget: 

11.  Ifrim F. Bogdan Alexandru (transferat de la 
ISPM)(amânat)(2020/2021 taxă) 

Algebră liniară – 4 
Geometrie descriptivă – abs. 
Topografie – 4 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate 
parțiale – abs. 
Fizică I- abs. 
Mecanică I – abs. 
Materiale de construcții – abs. 
Desen tehnic – abs. 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I + II– 
abs. 
Fizică II – abs. 
Hidraulică – abs. 
Elemente de arhitectură – abs. 
Mașini de construcții – abs. 
Infografică – abs. 
Geologie inginerească – abs. 
Limba franceză III +IV– abs. 
Statică I – abs 
Clădiri- abs. 
Hidraulica construcțiilor – abs. 
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crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

DSU II Economie și legislație- 
abs. 
Construcții din beton I- abs. 
Educație fizică IV- abs. 
Proiectarea asistată de 
calculator- abs. 

12.  Gavrilă M.Nicoleta (transferată de la 
IME)(amânată)(2021/2022 taxă) 

Utilizarea Calculatoarelor – abs. 
Geometrie descriptivă – 
abs./diferență 
Chimie – abs./ diferentă 
DSU II: Teoria cunoașterii – 
abs./diferență 
Ecuații diferențiale și cu derivate 
parțiale – 4 
Fizică I- abs./diferență 
Mecanică I – abs./diferență 
Materiale de construcții – 
abs./diferență 
Desen tehnic – abs./ diferență 
DSU II: Teoria cunoașterii – abs./ 
diferență 
Limba engleză – abs. 
 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I + II– 
abs. 
Fizică II – abs. 
Hidraulică – abs. 
Elemente de arhitectură – abs. 
Mașini de construcții – abs. 
Infografică – abs. 
Geologie inginerească – abs. 
Limba engleză III + IV– abs. 
Statică I – abs 
Clădiri- abs. 
Hidraulica construcțiilor – abs. 
DSU II Economie și legislație- 
abs. 
Construcții din beton I- abs. 
Educație fizică IV- abs. 
Proiectarea asistată de 
calculator- abs. 

Studenţi reînmatriculați pe locuri cu taxă: 

13.  Defta N. Valentin (amânat) Geometrie descriptivă – abs. 
Desen tehnic – 4. 

Elemente de arhitectură – abs. 
Mașini de construcții – abs. 
Infografică – abs. 
Geologie inginerească – abs. 
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crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

Limba străină III – abs. 
DSU II Economie și legislație- 
abs. 
Construcții din beton I- abs. 
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Situația școlară a studenţilor anului III  ACH 2019 – 2020, cu disciplinele restante până la data de 21.07.2020 

 

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

1.  Cadar A. Valerian 7,11 7,15 8,65 

2.  Cojocaru V. Octavian Nicolae 7,64 Hidraulica construcțiilor – 4  
Alimentări cu apă și canalizări – 
abs. 
Construcții din beton II – 4,4  

3.  Matei T. Simona Elena 8,16 
Statică I – 2 
Hidraulica construcțiilor – abs. 
Construcții din beton I – abs. 

Statică II – abs 
Alimentări cu apă și canalizări – 
abs. 
Construcții din beton II – abs 
Fundații- abs 
Construcții metalice- abs. 

4.  Moise D. Andreea 8,50 7,45 Fundații- abs. 

5.  Neagu M. Gabriel 8,66 Construcții din beton I – abs. Construcții din beton II – abs.  
Fundații- 4 

6.  Nicu M. Theodor Geometrie descriptivă – abs. 
 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor II – 4, 4 
Hidraulica construcțiilor – abs. 

Construcții din beton II – abs.  
Fundații- 4 

7.  Pleniceanu M.C. Adrian 7,16 

Mecanică II – 4 
Rezistența materialelor II – 4 
Hidraulica construcțiilor – 4 
Construcții din beton I – 4 

Elemente de teoria elasticității – 4 
Statică II – abs. 
Alimentări cu apă și canalizări – 
abs. 
Construcții din beton II – abs. 
Fundații- 4 

8.  Roșca M. Cristian (școlarizat cu 
taxă)(transferat de la CFDP) 

Fizică I - abs. 
Mecanică I - abs 
Materiale de construcții – abs. 
Desen tehnic- abs 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I – abs. 
Elemente de arhitectură – abs. 
Geologie inginerească – abs. 
Statică I – abs. 
Rezistența materialelor II – abs. 
Construcții din beton I – abs. 

Elemente de teoria elasticității – 
abs. 
Statică II – abs. 
Geotehnică – abs. 
Alimentări cu apă și canalizări – 
abs. 
Economie și legislație – abs. 
Construcții din beton II – abs. 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II Anul III 

Dinamică și elemente de inginerie 
seismică- abs. 
Hidrologie și hidrogeologie-abs. 
Fundații- abs. 
Construcții subterane- abs. 
Construcții metalice- abs. 
Tehnologia lucrărilor de 
construcții- abs. 
DO 2 Instalații în construcții- abs. 
Practică II- abs. 

9.  Stanciu D. Robert Cătălin Mecanică I – abs. 
 

Mecanică II – abs. 
Statică I – abs. 
Construcții din beton I – abs. 
 

Statică II – abs. 
Geotehnică – abs. 
Construcții din beton II – abs. 
Hidrologie și hidrogeologie-abs. 
Construcții metalice- abs. 

Studenţi transferați pe locuri de la buget:  

10.  Baboi G.R. Mara Luisa (transferat de la 
ISPM) 

Ecuații diferențiale – 4, 4 
Mecanică I – 2 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I – abs. 
Elemente de arhitectură – abs. 
Statică I – abs. 
Rezistența materialelor II – abs. 
Clădiri – abs. 
Hidraulica construcțiilor – abs. 
Construcții din beton I – abs. 
Proiectare asistată de calculator – 
abs. 

Elemente de teoria elasticității – 
4,4 
Statică II – abs. 
Construcții din beton II – abs. 

11.  Iordache T. Alexandru Gabriel (transferat 
de la ISPM) 8,81 7,86 8,81 

12.  Linte C. Constantin Ovidiu (transferat de la 
ISPM) 6,77 6,94 Fundații- 4 

 
Studenți transferați pe locuri cu taxă  

13.  Ciuculete Gh. Ioana Andreea (transferată 
de la ISPM) 6,25 Proiectare asistată de calculator – 

abs.  7,16 
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Situația școlară a studenţilor anului IV ACH 2019 - 2020 cu mediile și restanțele, până la data de 17.07.2020 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului Anul I Anul II Anul III Anul IV 

1.  Bălaşa I. Nicolae Cristian 6,71 7,22 7,15 8,74 

2.  Duca L. Alexandru Titus 
(școlarizat cu taxă) - 

Mecanică II:2,3 
Statică I: 3 
RM II: absent 
Hidraulica 
construcțiilor: 4 
Construcții din beton I: 
absent 

Elemente de teoria elasticității: 
absent 
Statică II: absent 
Alimentări cu apă si canalizări: 
absent 
Construcții din beton II: absent 
Fundații: absent 
Do 2: Instalații in construcții: 
absent 

Construcții hidrotehnice I: 
absent 
Căi navigabile si porturi: 
absent 
Introducere in metoda 
elementelor finite: 4 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

 

3.  Dumitru O. Ana Maria 
(școlarizat cu taxă)  6,27 6,67 7,00 8,45 

4.  Nardella G. Alessia 7,44 7,28 

Construcții din beton II: absenta 
Hidrologie si hidrogeologie: 
absenta 
Do 2: Instalații in construcții: 
absentă 

Construcții hidrotehnice I: 
absentă 
Căi navigabile si porturi: 
absentă 
Introducere in metoda 
elementelor finite: absentă 
Construcții hidrotehnice II: 
absentă 
Amenajări hidroenergetice: 
absentă 
Reabilitarea lucrarilor 
hidrotehnice: absentă 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului Anul I Anul II Anul III Anul IV 

Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

5.  Rîpanu V. Mădălin Cristian
  6,22 

RM II: 4 
Clădiri: 4 
Hidraulica 
construcțiilor: absent 
Construcții din beton I: 
absent 

Statică II: absent 
Geotehnică: 4 
Construcții din beton II: absent 
Fundatii: absent 
Do 2: Instalații in construcții: 
absent 
 

Construcții hidrotehnice I: 
absent 
Gospodărirea apelor: absent 
Căi navigabile si porturi: 
absent 
Introducere in metoda 
elementelor finite: 4,4 
Construcții hidrotehnice II: 
absent 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

6.  Stan D.V. George Iustin 5,72 
RM I: 4,4,4 
RM II: absent 
 

Construcții din beton II: absent 
 

Căi navigabile si porturi: 
absent 
Introducere in metoda 
elementelor finite: absent 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

7.  Stan L.E. Dragoş Andrei 6,83 
Statică I: absent 
RM II: absent 
 

Statică II: absent 
Alimentări cu apa si canalizări: 
absent 
Construcții din beton II: absent 
 

Constructți hidrotehnice I: 
absent 
Căi navigabile si porturi: 
absent 
Introducere in metoda 
elementelor finite: absent 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
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Elaborare proiect diplomă 

8.  Ţîncu Gh. Ionuţ Valentin 6,62 6,84 Construcții din beton II: absent 
 Elaborare proiect diplomă 

9.  Vîlcu M. Vlad Cristian 
(școlarizat cu taxă)  

DSU II: Filosofia 
științei: absent 

Elemente de 
arhitectură: absent 
 

Elemente de teoria elasticității: 
4 
Statică II: absent 
Geotehnică:4 
Construcții din beton II: 4 
Do 2: Instalații in construcții: 
absent 

Căi navigabile si porturi: 
absent 
Introducere in metoda 
elementelor finite: 4,4 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

 

10.  
Dumitrescu C. Mihai 
Mădălin  
(taxă – an III depășire) 

Materiale de 
constructii: 3,4 

Mecanică II: absent 
RM I: 4,4,4 
RM II: absent  
Hidraulica 
construcțiilor: 4,4 

Elemente de teoria elasticității: 
4,4 
Statică II: 4 
Fundații: absent 

Gospodărirea apelor: absent 
Căi navigabile și porturi: 2  
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 
 

11.  
Dumitrică V. George 
Cristian (taxă – an I 
depășire) 

- 

Fizică II: 4,4 
Statică I: absent 
RM II: absent 
Hidraulica 
construcțiilor: absent 
Proiectrea asistată de 
calculator: absent 

Elemente de teoria elasticității: 
absent 
Statică II: absent 
Alimentări cu apă și canalizări: 
absent 
Construcții din beton II : absent 
Fundații: absent 

Cosntrucții hidrotehnice I:  
absent 
Căi navigabile și porturi: 
absent 
Introducere în metoda 
elementelor finite: absent 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

 

12.  Enache D. Marius George 
(taxă amânat a 2-a oară) - - Alimentări cu apă și canalizări: 

absent 
Managementul în construcții:  
4,4 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului Anul I Anul II Anul III Anul IV 

Dinamică și elemente de 
inginerie seismică: absent 
Hidrologie și hidrogeologie: 
absent 
Fundații: absent 

Cosntrucții hidrotehnice I: 4 
Gospodărirea apelor: 4 
Căi navigabile și porturi: 
absent 
Regularizări de râuri și 
îndiguiri:  absent 
CH II : absent 
Proiectare antiseismică a 
construcțiilor hidrotehnice: 
absent 
Amenajări hidroenergetice: 
absent 
Reabilitarea lucrarilor 
hidrotehnice: absent 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 
 

13.  Ilie G. George Alexandru 
(taxă amânat a 2-a oară) 5,69 5,62 6,20 Elaborare proiect diplomă 

 

14.  Matei D. Maria Alina 
(taxă amânată a 2-a oară) - 

RM I: 4 
RM II: absentă 
 

Statică II:  absentă 
Fundații: absentă 
Practică II - absentă 

Cosntrucții hidrotehnice I: 
absentă  
 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

15.  Stan D.V. Andrei Rareș 
(taxă-amânat a 2-a oară) - 

Mecanică II: 4 
RM I: 4,4,4 
RM II: absent 
 

- 

Căi navigabile și porturi: 
absent  
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
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Numele şi prenumele 
studentului Anul I Anul II Anul III Anul IV 

Elaborare proiect diplomă 

16.  Uțu I. Rodica 
(reîmatriculată- taxă) - Proiectare asistată de 

calculator: absentă 
Do 2: Instalații în construcții : 4 
 

Managementul în construcții:  
absentă 
Cosntrucții hidrotehnice I: 
absentă 
Gospodărirea apelor: 
absentă 
Căi navigabile și porturi: 
absentă 
Introducere în metoda 
elementelor finite: 4,4,4 
CH II : absentă 
Proiectare antiseismică a 
construcțiilor hidrotehnice: 
absentă 
Amenajări hidroenergetice: 
absentă 
Reabilitarea lucrarilor 
hidrotehnice: absentă 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 
 

 
 

17.07.2020 
MMG 
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