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Situația școlară a studenţilor anului I AIA 2019 – 2020, până la data de 20.07.2020 
 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

GRUPA 1 

1.  Amăricăi A. Iulian Mecanică – 3,2  

2.  Banu R. Ionela Mihaela 9,11 

3.  Chiţu V.Fl. Dorin Florentin 8,30 

4.  Copetti V. Andrei Maximilian 7,13 

5.  Cornea M. Andrei 8,93 / 9,01 (cu facultativă) 

6.  Defta M. Andrei Robert 

Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și diferențiată – 4 , 4 
Mecanică – abs. 
Arhitectura calculatoarelor- abs 
Electrotehnică- abs 
Electronica analogică- 4 
Fizică- abs 
Limbaje de programare II- abs 
DSU II: Teoria cunoașterii- abs 
Limba spaniolă II- abs 
Educație fizică II – abs 
Practică I –abs 

7.  Ghiorghe G. Victor Gabriel (taxă 
2021-2022) 

DSU II: Teoria cunoașterii- abs 
 

8.  Mihăilă – Andres M. Paul Mihai 7,37 

9.  Mîrzac Şt. Mihai 7,66 

10.  Nae C. Andreea 7,64/7,82 ( cu facultativă) 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

11.  Neculcea M. Daniela Simona 7,45 

12.  Olteanu I. Gabriela Valentina 7,72 

13.  Papagheorghe G. Bogdan 
Alexandru 

8,08 

14.  Petcu I. Radu Ionuţ 

Mecanică – 2 
Arhitectura calculatoarelor- abs 
Chimie și știința materialelor- abs 
Electrotehnică- abs 
Electronica analogică- 4 
Fizică- abs 
DSU II: Teoria cunoașterii- abs 
Educație fizică II – abs 
Practică I –abs 

15.  Piciu V.A. Andrei Răzvan 6,98 

16.  Popescu – Octav – Sargeţiu N. D. 
Liviu Mihail 7,45 

17.  Stănciugel C. V. Eduard Gabriel 7,67 

18.  Tiron M. Edward Cătălin Gabriel 7,69 

19.  Tudorache D. Bogdan 7,96  

20.  Ungureanu A. Gheorghe Antonio 7,77 

21.  Vasile M. Clara Diana 8,59 

22.  Vârlan L.P. Eduard 7,62 

Studenţi din Diaspora bursieri ai statului român: 

23.  Abdulkarim Mr. Mohamed Ryan 
Analiză matematică – 4, 4 
Algebră, geometrie analitică și diferențiată – 4 
Mecanică – abs. 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

Limbi engleză 1- abs 
Arhitectura calculatoarelor- abs 
Chimie și știința materialelor- abs 
Electrotehnică- abs 
Electronica analogică- abs 
Fizică- abs 
Limbaje de programare II- abs 
DSU II: Teoria cunoașterii- abs 
Limba engleză II- abs 
Educație fizică II – abs 
Practică I –abs 

GRUPA 2 

1.  Baboi C. Tiberiu 

Electrotehnică- 4 
DSU II: Teoria cunoașterii- abs 
Limba spaniolă II- abs 
Educație fizică II – abs 

2.  Bârsan V. Vlad Alexandru 7,20 

3.  Cârciumaru C.C. Petru Jean Analiză matematică – 4 
Educație fizică II – abs 

4.  Coman C. Gabriel  (1 an buget Poli) Practică I –abs 

5.  Corbea I.G. Mihai 8,62  

6.  Costache C. G.  Radu Antoniu 8,25 

7.  Dovleac G. Dumitru Marius 7,76 

8.  Gherghe Fl. Alexie 9,59 / 9,62 (cu facultativă) 

9.  Giurea M. Mihai Mălin DSU II: Teoria cunoașterii- abs 
 

10.  Istrate S. Andreea Analiză matematică – 4 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

11.  Mitriş I. Gabriela Vasilica 8,72 / 8,82 (cu facultativă) 

12.  Munteanu L.L. Iulian Sebastian 7,81 

13.  Necşuleasa G. Cătălin Nicolae (1 an 
buget Aia) 

Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și diferențiată – abs. 
Mecanică – abs. 
Chimie și știința materialelor- abs 
Electrotehnică- abs 
Fizică- abs 

14.  Olteanu A. Violeta Andreea Educație fizică II – abs 

15.  Opriş – Tunăreanu G.S. Tudor 7,45 

16.  Peleş I.D. Liviu 

Mecanică – abs. 
DSU I: Economie generală – abs. 
Electrotehnică- abs 
Fizică- abs 
DSU II: Teoria cunoașterii- abs 
Limba spaniolă II- abs 
Practică I –abs 

17.  Petre M. Ciprian Ştefan 8,27 / 8,40 (cu facultativă) 

18.  Popa E. Robert Gabriel 
Mecanică – 4, 3 
Electrotehnică- abs 
Fizică- abs 

19.  Preda M Radu Costin 7,44 

20.  Trîncă M. Victor Alexandru 

Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și diferențiată – abs. 
Logică computațională – abs. 
Mecanică – abs. 
Limbaje de programare I – abs. 
DSU I: Economie generală – abs. 
Limba spaniolă I – abs. 

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/


 
 

         Notă de informare. UTCB colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice admise la studii în cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor 
vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu modificările si completările ulterioare din legislația națională. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru studenți este afișată public la secretariatele din cadrul Universității. Informații detaliate și actualizate 
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității pot fi găsite și pe site-ul:  www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul UTCB, poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul:  www.utcb.ro.  

Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

Arhitectura calculatoarelor- abs 
Chimie și știința materialelor- abs 
Electrotehnică- abs 
Electronica analogică- abs 
Fizică- abs 
Limbaje de programare II – abs. 
DSU II: Teoria cunoașterii- abs 
Limba spaniolă II- abs 
Educație fizică II – abs 
Practică I –abs 

21.  Tudoran C.C. Amalia Teodora 8,13 

22.  Ungureanu C. N. Ştefan Iulian 7,05 

23.  Văcărescu E. Ioan Ovidiu 7,38 

24.  Volff D.M. Cassian 7,98 / 8,14 (cu facultativă) 

Studenți transferați de la ISPM anul I la AIA anul I, 2019/2020 semestrul 1, pe locuri de la buget: 

25.  Hârjanu L. Cosmin Marian 

Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și diferențiată – abs. 
Logică computațională – abs. 
Mecanică – abs. 
Chimie și știința materialelor, 4 
Electrotehnica, abs 
Electronica analogica. abs. 
Fizica, abs. 
Limbaje de programare II, abs. 
DSU II: Teoria cunoașterii- abs 
Limba engleza II, abs. 
Educație fizică II – abs 
Practica I, abs. 

   20.07.2020 
   MMG 
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Situația școlară a studenţilor anului II AIA 2019 – 2020, până la data de 15.05.2020 
 

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

GRUPA 1  

1.  Anghel B. Maria Valentina 7,16 8,16 / 8,43 (cu facultative) 

2.  Bode I. Stelian Andrei Electrotehnică – 4  60 credite 

3.  Cazan V.L. Rareş Cristian Electrotehnică – 4 
Fizică – 4 Proiectare asistată de calculator- 4 

4.  Cîrstoc A.O. Ovidiu Tiberiu 5,81 Proiectare asistată de calculator- 4 

5.  Culiță V. Marian Viorel   

Mecanică – 2 
Electrotehnică – abs. 
Electronică digitală – 4 
Limbaje de programare II – abs. 

Analiză combinatorică – abs. 
Electronică digitală – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Limbaje de programare III – abs 
Matematici speciale – abs. 
Sisteme de operare – abs. 
Circuite electronice liniare- abs 
Teoria sistemelor automate- abs 
Masurări, senzori si traductoare- abs 
Tehnici de programare- abs 
Grafică pe calculator- abs 
Proiectare asistată de calculator- abs 
Limba engleză IV –abs 
Educatie fizică și sport IV- abs 
Practica II- abs 

6.  Gache I. Alin Gabriel Electrotehnică – abs. Matematici speciale – 4,4 

7.  Gavril P. Andreea Ionela 7,40 8,69 
8.  

Gheorghe Şt.C. Celestina Andreea 

Algebră, geometrie analitică și 
diferențială – 4, 4 
Mecanică – 3 
Electrotehnică – abs. 

Analiză combinatorică – abs. 
Electronică digitală – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Limbaje de programare III – 4 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

Fizică – 4 Matematici speciale – abs. 
Sisteme de operare – abs. 
Circuite electronice liniare- abs 
Teoria sistemelor automate- abs 
Masurări, senzori si traductoare- abs 
Tehnici de programare- abs 
Grafică pe calculator- abs 
Proiectare asistată de calculator- abs 
Limba engleză IV –abs 
Practica II- abs 

9.  Mihai O.F. Diana Florina Electrotehnică – abs. 60 credite 

10.  Muşat V. Mihaela Andreea Mecanică – 4 
Electrotehnică – 4, 4 

Limbaje de programare III – 4 
Limba germana IV - 4 

11.  Ohima-Mîndruţ V. Alexandru Cătălin 
Electrotehnică – abs. 
Electronică analogică – 4  
Mecanică – 3 

Analiză combinatorică – abs. 
Electronică digitală – 3,4-de plata 50 
lei 
Introducere în automatică – 4 
Circuite electronice liniare, 4 
Teoria sistemelor automate-4 
Măsurari senzori si traductoare -abs 
PAC-4 

12.  Pavel R.C. Andrei 
Mecanică – 2, 3-de plata 50 lei 
Electrotehnică – abs. 
Fizică – 4, 4 

Teoria sistemelor automate- 2 
PAC-4 

13.  Peligrad M. Şt. Andrei Gabriel 7,67 8,23 

14.  Pescaru Al. E. Violeta Alexandra 8,13 8,81 

15.  Preda C. Andrei 
Mecanică – 2 
Electrotehnică – 4 
Fizică – 4 

Teoria sistemelor automate-4 
PAC-4 
Limba germana IV - 4 
Practica II- abs 

16.  Sakuh K. Said 9,23 8,71 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

17.  Spătaru D.I. Radu 7,59 
Grafică pe calculator- abs 
PAC – abs 
Practica II- abs 

18.  Stan A. Andrei Vlăduţ 7,44 7,67  

19.  Vasiliu T. Andru Aaron 

Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și 
diferențială – 4 
Mecanică – abs. 
Electrotehnică – abs. 
Practică I – abs. 

Analiză combinatorică – 4 
Introducere în automatică – 4 
Matematici speciale – 4,4 
Practică II- abs 

Studenţi amânaţi pentru obţinerea numărului de credite – cu taxă: 

20.  Rujan L. Mihail Leontin (anul II de 
depășire)(amânat a 2-a oară) 

Mecanică – abs. 
Electronică analogică – abs./diferență 
Electrotehnică – abs. 
Fizică – 4,4,4 

Analiză combinatorică – abs. 
Electronică digitală – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Limbaje de programare III – abs. 
Matematici speciale – abs. 
Sisteme de operare – abs. 
Limbi străine III – abs. 
Circuite electronice liniare- abs 
Teoria sistemelor automate- abs 
Masurări, senzori si traductoare- abs 
Tehnici de programare- abs 
Grafică pe calculator- abs 
Proiectare asistată de calculator- abs 
Practică II-  abs. 

GRUPA 2  

1.  Biciuşcă S.Tr. Vasile Alexandru Electrotehnică – abs. 60 credite 

2.  Catrina D. Ionuţ Laurenţiu 8,25 8,62 / 8,73 (cu facultative) 

3.  Cernea D. Ion Alexandru Electrotehnică – abs. Matematici speciale – 4,4 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

4.  Costache M. Diana Maria 8,27 8,57 / 8,78 (cu facultative) 

5.  Deacu S. Andrei Mădălin Electrotehnică – 4, 4 60 credite 

6.  Florea M.  Dănuț Electrotehnică – abs. Introducere în automatică – abs. 
 

7.  Ilie G. Florin 7,13 7,35 

8.  Ionescu P.L. Mihai 7,49 Teoria sistemelor automate- abs 
9.  Ioniţă M. Bogdan Petrişor 7,62 7,88 
10.  Isache D. Maria Mirabela 8,94 9,11 / 9,18 (cu facultativă) 

11.  Nedelcu G. Sorin Marian Mecanică – 3 
Electrotehnică – abs. 60 credite 

12.  Onisoru Al. Cristian Teodor 6,13 8,10 

13.  Păunei M. Petru Andrei Electrotehnică – abs. 
Practică I – abs. 60 credite 

14.  Petreanu V. David Cosma Damian 5,98 7,38 

15.  Răpeanu P.Al. Bogdan Andrei Electrotehnică – 4 
Fizică – 4, 4 60 credite 

16.  Şerbu G. Mihail Cătălin Mecanică – 4, 4, 4 
Electrotehnică – 4 60 credite 

17.  Stăicuț N.D.  Paul 
Mecanică – 2 
Electrotehnică – abs. 
Fizică – 4 

Analiză combinatorică – 4 
 

18.  Stanciu C. Ionela Melania (a 2-a 
specializare)(2020/2021 cu taxă) 9,01 9,45 / 9,53 (cu facultative) 

19.  Stroe C. Eduard Cristian (2021/2022 cu 
taxă) promovat 

Mecanică – 3, 4, 4 
Electrotehnică – abs. 

Analiză combinatorică – abs. 
Electronică digitală – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Limbaje de programare III – 4 
Sisteme de operare – abs. 
Limbi străine III – abs. 
Circuite electronice liniare- abs 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

Teoria sistemelor automate- abs 
Masurări, senzori si traductoare- abs 
Tehnici de programare- abs 
Grafică pe calculator- abs 
Proiectare asistată de calculator- abs 
Limba germană IV - abs 
Practică II-  abs. 

20.  Vetrescu F. Ştefan Robert 

Mecanică – 2,2 
Fizică – 4 
Limbaje de programare II – 3 
Limba germană II- abs 
Practică I – abs. 

Analiză combinatorică – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Limbaje de programare III – 4 
Limbi germană III – abs. 
Teoria sistemelor automate- 2 
Grafică pe calculator- abs 
Proiectare asistată de calculator- abs 
Limba germană IV - 4 
Practică II-  abs. 

21.  Zamfir R. Alexandra Mirabela Electrotehnică – 4 60 credite 
Studenți de etnie rromă școlarizați pe locuri de la buget: 

22.  Iftinca N. Nicolae (a 2-a specializare) Mecanică – abs. 
Electrotehnică – abs. 

Analiză combinatorică – 4 
Electronică digitală – 3,4 
Matematici speciale – 4,4 
Teoria sistemelor automate- 3 

Studenţi transferați de la Instalații pe locuri de la buget: 

23.  Botezatu P. Paul Ștefan  (2021-2020 taxă) 

DSU I: Economie generală – abs. 
/diferență 
Arhitectura calculatoarelor – abs./ 
diferență 
Electrotehnică – 4, 4  
Electronică analogică – abs./diferență 
Limbaje de programare II – 3/ 
diferență 

Analiză combinatorică – 4 
Electronică digitală – 3 
Circuite electronice liniare- abs 
Teoria sistemelor automate- abs 
Tehnici de programare- 2 
Practică II-  abs. 

 

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/


 
 

         Notă de informare. UTCB colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice admise la studii în cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor 
vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu modificările si completările ulterioare din legislația națională. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru studenți este afișată public la secretariatele din cadrul Universității. Informații detaliate și actualizate 
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității pot fi găsite și pe site-ul:  www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul UTCB, poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul:  www.utcb.ro.  

 
 
 

Situația școlară a studenţilor anului III AIA 2019 – 2020, până la data de 20.07.2020 
 

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

GRUPA 1 

1.  Agapi G. Sabina Gabriela 8,96 9,01 9,23 / 9,30 (cu facultative) 

2.  Barbu Şt. Andrei Mihai 8,61 8,59 9,10 

3.  Căruţaşu M.Şt.M. Adelina Cristiana 9,11 8,30 9,05 

4.  Coman D.M. Daniela Aurelia 8,22 8,22 8,95 

5.  Comănescu R.B. Gabriel 8,61 8,59 8,36 

6.  Constantin S. Petruţ 7,74 7,37 8,05 

7.  Dan V. Simona 6,64 7,59 8,06 

8.  Digulescu I. Ionuţ Gabriel Mecanică – 2 
Electrotehnică – 4  

Analiză combinatorică și 
algoritmica grafurilor – 4 
Limbaje de programare III – abs. 
Matematici speciale – abs. 

Modelare, simulare – abs. 
Semnale și sisteme – abs. 
Structuri de date și algoritmi – abs. 
Optimizări – abs. 
Ingineria reglării automate – abs. 
DO 1: Mecatronică și robotică – 
abs. 
DO 2: Vizualizarea datelor 
geospațiale – abs. 
DO 3: Fizica construcțiilor – abs. 
Automate și microprogramare-abs 
Identificarea sistemelor- abs 
Controloul automat al functiilor 
domotice- abs 
Baze de date- abs 
Tehnologii web- abs 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II Anul III 

Sisteme de reglare automată- abs 
Electronica de putere in 
automatica- abs 
DO 4: Prelucrarea automata a 
datelor geodezice- abs 
practica III- abs 

9.  Giuroescu A. Alexandru Claudiu 

Algebră, geometrie analitică și 
diferențială – 4 
Mecanică – 2,3,3 
Electronică analogică – abs. 
Fizică – 4, 4 

Matematici speciale – 4. 
Sisteme de operare – abs. 

DO 3: Fizica construcțiilor – 4 
Identificarea sistemelor-3 

10.  Lambadarie D. Vlad 6,47 7,30 7,63 

11.  Mihai G. Anamaria 7,35 7,54 9,11 

12.  Moldovan Al. Ioan 7,76 8,06 Identificarea sistemelor-2 

13.  Neagu V. Maria 
Mecanică – 3,3 
Chimia și știința materialelor –4,4 
Limbaje de programare II – 4  

Limbaje de programare III – abs. 60 credite 

14.  Neaţă D. Alexandru Răducu 7,05 6,74 7,61 

15.  Neață I. Dragoș 6,00 Analiză combinatorică și 
algoritmica grafurilor – 4 60 credite 

16.  Oprea D.N. Theodor Cristian 7,69 7,81 

DO 3: Fizica construcțiilor – 4 
Automate si microprogramare-abs. 
Identificarea sistemelor-1 
Controlul automat al functiilor 
domotice-abs. 
Baze de date-4 
Tehnologii WEB-3 
Sisteme de reglare automata-4 
DO4:Prelucrarea automata a 
datelor geodezice-abs 

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/


 
 

         Notă de informare. UTCB colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice admise la studii în cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor 
vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu modificările si completările ulterioare din legislația națională. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru studenți este afișată public la secretariatele din cadrul Universității. Informații detaliate și actualizate 
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității pot fi găsite și pe site-ul:  www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul UTCB, poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul:  www.utcb.ro.  

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

17.  Sammak A.R. Tiberiu Nicolas Electrotehnică – abs. 60 credite 

Automate si microprogramare-abs. 
Identificarea sistemelor-abs. 
Controlul automat al functiilor 
domotice-abs. 
Baze de date-abs. 
Tehnologii WEB-abs. 
Sisteme de reglare automata-abs. 
Electronica de putere in 
automatica-abs. 
DO4:Prelucrarea automata a 
datelor geodezice-abs 

18.  Stroe Gh. Adrian Florentin 7,33 8,01 8,98 

19.  Tănase A. Ştefan Cătălin 7,03 6,81 7,43 

20.  Toma Gh. Octavian 5,93 7,74 

Modelare, simulare – abs. 
Structuri de date și algoritmi – 2. 
Optimizări – abs. 
Ingineria reglării automate – abs. 
DO 1: Mecatronică și robotică – 
abs. 
DO 2: Vizualizarea datelor 
geospațiale – abs. 
DO 3: Fizica construcțiilor – abs. 
Identificarea sistemelor-3 
Controlul automat al functiilor 
domotice-abs. 
Baze de date-4 
Tehnologii WEB-abs. 
Sisteme de reglare automata-4 

21.  Vatau Şt. Rudolf Ştefan 7,24 6,93 8,48 

22.  Vasile D.M. Antonio Mihai 7,66 8,32 9,06 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II Anul III 

23.  Velcea S.L. Valentin Dan 7,54 8,30 9,13 

24.  Zamfir C. Radu 8,40 8,27 8,18  

25.  Zamfir M. Paul 8,98 8,49 9,25 

Studenţi amânaţi pentru obţinerea numărului de credite: 

26.  
Schiau M. N. Sebastian Adrian 
(școlarizat cu taxă)(amânat a 2-a 
oară) 

Mecanică – abs. 
Electronică analogică – 
abs./diferență 

Analiză combinatorică și 
algoritmica grafurilor – 4, 4 
Introducere în automatică – 
abs./diferență 
Teoria sistemelor automate – 2 
Măsurări, senzori și traductoare- 
abs. 
Proiectare asistată de calculator –
4 

Semnale și sisteme – abs. 
Structuri de date și algoritmi – 2 
Optimizări – abs. 
Ingineria reglării automate – abs. 
DO 1: Mecatronică și robotică – 
abs. 
DO 2: Vizualizarea datelor 
geospațiale – abs. 
DO 3: Higrotermica clădirilor – abs. 
Identificarea sistemelor – abs. 
Baze de date – abs. 
Electronică de putere în automatică 
– abs. 

GRUPA 2   

1.  Ardeleanu S. Robert Andrei  8,79 8,13 Identificarea sistemelor – 4 

2.  Băjenaru C.P. Mădălina Ioana 7,83 7,50 8,30 / 8,40 (cu facultative) 

3.  Bîrsan F. Alexandru Daniel 7,32 7,13 Identificarea sistemelor – 3 

4.  Cobuz L.A. Maria 6,00 6,16 
 7,21 

5.  Cojocaru C. Robert Valentin 
Analiza matematica – 4, 4 
Mecanică – 2,3 
Electrotehnică – abs. 

Limba franceză IV – abs. 
Practică II – abs. 

DO 2: Vizualizarea datelor 
geospațiale – abs. 
Practica III- abs 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II Anul III 

Fizică – abs.  

6.  Costache M. Mara Nicoleta 8,52 8,64 8,75 / 8,86 (cu facultative) 

7.  Deaconu V. Andrei 7,93 8,55 8,68 

8.  Dimitriu – Vîlcea  R. A. Bogdan 
Andrei Electrotehnică – 4, 4 60credite 

Modelare, simulare – abs. 
Structuri de date și algoritmi – 4 
DO2: Vizualizarea datelor 
geospațiale – abs. 
Identificarea sistemelor-3 
Controlul automat al functiilor 
domotice-abs. 
Baze de date-abs. 

9.  Dobre P. Irina Mihaela (tranferat de 
la ACH)  7,30 7,35 8,33 

10.  Lascăr N. C. Iustina Gabriela 7,45 8,01 8,53 

11.  Lorenţ I. Silviu Mădălin 9,18 9,66 9,06 

12.  Marinov A. Elena Nicoleta 7,84 7,44 8,35 

13.  Mocanu I.C. Matei 8,27 8,72 7,41 

14.  Niţu N. Bogdan Cristian 7,20 7,91 8,31 

15.  Opriş C. Cătălin Nicolae 9,20 9,22 9,45 

16.  Păvăloiu F. Andrei Florin Mecanică – 3, 4 
Electrotehnică – abs. 

Limba franceză IV – abs. 
 

DO 1: Mecatronică și robotică – 
abs. 
Automate si microprogramare-abs. 
Identificarea sistemelor-3 
Practica III- abs 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II Anul III 

17.  Sîrghie I. Mihai Claudiu 7,28 7,49 8,90 

18.  Stanciu F. Andrei Alexandru Mecanică – 3, 4, 2,3 
 60 credite 60 credite 

19.  Tampa G.E. Cristian Alexandru Mecanică – 3, 3, 3 
 

Matematici speciale – abs. 
Circuite electronice liniare – abs. 
Teoria sistemelor automate – 3  

Modelare, simulare – abs. 
Semnale și sisteme – abs. 
DO 2: Vizualizarea datelor 
geospațiale – 4 
DO 3: Higrotermica clădirilor – 4 
Identificarea sistemelor-2 
Practica III- abs 

20.  Tudor I. Violeta Gabriela 8,13 8,18 8,61 / 8,74 (cu facultative) 

21.  Tutunea E. Bogdan Andrei 8,06 7,44 6,78 

22.  Vlad N. Nicoleta Gabriela Electrotehnică – 4 60 credite Structuri de date și algoritmi – 3,2 
Baze de date-abs. 

23.  Voicu M.N. Miruna Gabriela 9,00 8,55 8,85 

24.  Zaharioiu N. Dănuţ Alexandru 6,28 6,37 Practică III- abs. 

25.  Zărnescu C. Cosmin Constantin 6,00 6,06 Identificarea sistemelor-3 
Practică III- abs. 

Studenţi amânaţi pentru obţinerea numărului de credite cu taxă: 

26.  Isidor T. Marius  Cătălin (amânat a 
3-a oară)(anul III de depășire) 

Mecanică – abs. 
Electrotehnică – abs. 
Electonică analogică – abs. 
/diferență 

Analiză combinatorică și 
algoritmica grafurilor – 4 
Intoducere în automatică -  
abs./diferență 
Matematici speciale – abs. 
Circuite electonice liniare – 4 
Măsurări, senzori și traductoare – 
abs. 
Grafică pe calculator – abs. 

Modelare, simulare – abs. 
Semnale și sisteme – abs. 
Structuri de date și algoritmi – abs. 
Optimizări – abs. 
Ingineria reglării automate – abs. 
DO 1: Mecatronică și robotică – 
abs. 
DO 2: Vizualizarea datelor 
geospațiale – abs. 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II Anul III 

Proiectare asistată de calculator – 
abs. 

DO 3: Fizica construcțiilor – abs. 
Identificarea sistemelor-abs. 
Controlul automat al functiilor 
domotice-abs. 
Baze de date-abs. 
Tehnologii WEB - abs. 
Sisteme de reglare automata-abs. 
Electronică de putere în automatică 
– abs. 
DO4:Prelucrarea automata a 
datelor geodezice-abs 
Practică III- abs. 

 
 
 
 
 
 
 
20.07.2020 
MMG 
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Situația școlară a studenţilor anului IV AIA 2019 – 2020, cu disciplinele restante până la data de 17.07.2020 

 
Nr. 
crt. 

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

            GRUPA 1 

1.  Acatrinii L. Dragoş Sebastian
 (1an plătit) 7,86 7,44 7,11 

Practică pentru proiectul de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

2.  Barbu N. Mihai (1an plătit) Mecanica: 2,4;4 
 6,22 6,43 

Practică pentru proiectul de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

3.  Chivu A. Laura 8,77 8,66 8,18 
Practică pentru proiectul de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

4.  Constantinov B.T. Eduard 
Theodor 8,00 8,38 Baze de date: absent - 

5.  Diaconu Fl. Bogdan - 5,44  Sisteme de localizare prin GPS: 4 

6.  Dumitrescu G.J. Vlad Laurenţiu
  6,81 6,23 6,73 

Practică pentru proiectul de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

7.  Iordache F. Nicolae Daniel 6,55 5,98 6,38 
Practică pentru proiectul de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

8.  Mocanu Şt. Vlad Andrei  6,77 Grafica pe calculator: 
absent; 7,21 

Practică pentru proiectul de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

9.  Nicolae T. Ioan Daniel 
(transferat de la Geodezie) 

Mecanica(dif): 2; 
Limbaje de programare II: 

4 
 

Proiectare asistata de 
calculator: 4,4 

Do 3: Fizica constructiilor: 
4 

 
Practică pentru proiectul de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 
 

10.  Şucu G.S. Andrei  6,64 Practica II: absent 
Modelare ,simulare: 

absent; 
Do 3: Fizica constructiilor: 

Practică pentru proiectul de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 
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Nr. 
crt. 

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

4,4 
 

11.  Vlăsceanu S. Cosmin Ion 6,59 6,76 7,71 8,51 

12.  Munchiu Tr. Ioana 
( revenire din întrerupere studii) 

Mecanica: 4,4 
 5,94 6,76 

Practică pentru proiectul de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

               Amânați grupa 1 

1.  
Băjenaru C. A. Alexandru 
Angelo 
(reînmatriculat) 

5,47  5,47 

Identificarea 
sistemelor(dif) 
Controlul automat al 
functiilor domotice (dif) 
Electronica de putere in 
automatica(dif) 
Do4: Cartografie;absent 

Tehnici de decizie bazate pe 
analiza riscului: absent 
Sisteme SCADA: absent 
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

2.  Chirilov V. Ion (Rep.Moldova) 
(amânat a 4-a oară) 

Electrotehnică: 4,4 
Electronica analogica(dif) 

Introducere in 
automatica(dif) 

Ingineria reglarii 
automate(dif) 
Identificarea 
sistemelor(dif) 
Controlul automat al 
functiilor domotice (dif) 
Electronica de putere in 
automatica(dif) 

 

Tehnici de decizie bazate pe 
analiza riscului: 
Sisteme SCADA: 
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

3.  
Cioată Gh. Mihai 
(1an plătit- fără taxă) (anul I de 
depășire) 

6,69 

Introducere in 
automatica(dif),4 
Teoria sistemelor 

automate: a, 2 

Modelare, simulare: 
absent 
DO1: Sisteme dinamice 
cu evenimente discrete: 
absent 
DO2:Vizualizarea datelor 
geospatiale: absent 
Practică III: absent  

Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

4.  Coman D.L. Vlad Alexandru  
(amânat a 4-a oară) 

Mecanica: absent 
Fizică: 4 

Introducere in 
automatica(dif) 

Ingineria reglarii 
automate(dif) 

Sisteme informatice geografice: 
absent; 
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Nr. 
crt. 

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

Electrotehnică: a,4 
Electronica analogica(dif) 

Identificarea 
sistemelor(dif) 
Controlul automat al 
functiilor domotice (dif) 
Electronica de putere in 
automatica(dif) 
 

Masini electrice si 
actionari:absent; 
Siseme de localizare prin 
GpS:absent; 
Sisteme de scanare 3D: absent; 
Retele de calculatoare: absent 
Tehnici de decizie bazate pe 
analiza riscului: 
Sisteme SCADA: 
Analiza sistemelor 
informationale si proiectarea 
sistemelor informatice: 
Do 6: Sisteme de achizitie 
automata si prelucrarea datelor 
de interactiune intre cladiri si 
mediu:  
Do 7: Tehnici de securizare a 
datelor si programelor: 
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

5.  Gheorghe C. Cătălin 
(reînmatriculat) 

Electrotehnică: 4; 
Electronica analogica(dif) 6,28 

Structuri de date și 
algoritmi: absent; 
Identificarea 
sistemelor(dif) 
Controlul automat al 
functiilor domotice (dif) 
Electronica de putere in 
automatica(dif) 

 
 

Tehnici de decizie bazate pe 
analiza riscului:absent 
Sisteme SCADA:absent 
Do6: Sisteme de achizitie 
automata si prelucrarea datelor 
de interactiune intre cladiri si 
mediu: 4,4; 
Elaborare proiect diplomă 

6.  Ninu C. S. Robert Marin Analiză matematică: 4; 
Mecanica: absent; 

Introducere in 
automatica(dif) 

Modelare, simulare: a 
Ingineria reglarii 

Sisteme informatice 
geografice:absent 
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Nr. 
crt. 

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

 
Electrotehnică: a 

 
 

automate(dif) 
Identificarea 
sistemelor(dif) 
Controlul automat al 
functiilor domotice (dif) 
Electronica de putere in 
automatica(dif) 
DO4: Cartografie: absent 
 

Masini electrice si actionari: 
absent 
Sisteme de scanare 3D: absent; 
Retele de calculatoare: 4 
Tehnici de decizie bazate pe 
analiza riscului:absent 
Sisteme SCADA:absent 
Analiza sistemelor 
informationale si proiectarea 
sistemelor informatice:absent  
Do6: Sisteme de achizitie 
automata si prelucrarea datelor 
de interactiune intre cladiri si 
mediu:absent  
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

7.  Tănase D. Alexandru 
(amânat a 4-a oară) 

Electrotehnică: 4, 4, 4 
Electronica analogica(dif) 

Introducere in 
automatica(dif) 
 

Ingineria reglarii 
automate(dif) 
Identificarea 
sistemelor(dif) 
Controlul automat al 
functiilor domotice (dif) 
Electronica de putere in 
automatica(dif) 
 

Tehnici de decizie bazate pe 
analiza riscului:absent 
Sisteme SCADA:absent 
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

          GRUPA 2 

1.  Bejan F. Emil 6,84 6,59 6,23 
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

2.  Boloşteanu C. Eduard Mihai 6,01 Proiectare asistata de 
calculator: 4,4  5,88 

Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 
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Nr. 
crt. 

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

3.  Cadar A. Robert Daniel 7,33 6,93 6,90 
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

4.  Chiran O. Andrei Mecanica: 4,4 
  6,60 - 

5.  Cojocaru F. Ştefan Florian  Mecanica: 4,4 
 Educatie fizică IV:  absent 5,95 

Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

6.  Dobre F. Mihai 5,94 6,13 6,86 
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

7.  Iorga Gh. Rareş Nicolae 6,30 6,69 6,80 
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

8.  Oprea I. Ştefan Cosmin
 (1an plătit) 

Mecanica: 2,4,4 
 6,69 7,41 

Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

9.  Popescu I. Dragoş Nicolae 
Mecanica: 3,4 

Electrotehnica: 4 
Fizica: 4,4,4 

Matematici speciale: 4 
Practica II: absent 6,46 

Automate programabile: absent; 
Sisteme informatice 
geografice:absent 
Masini electrice si actionari: 
absent 
Procesare paralela si distribuita: 
absent 
Siseme de localizare prin GpS:4 
Sisteme de scanare 3D: absent; 
Tehnici de decizie bazate pe 
analiza riscului:absent 
Sisteme SCADA:absent 
Do6: Sisteme de achizitie 
automata si prelucrarea datelor 
de interactiune intre cladiri si 
mediu:absent  
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        Notă de informare. UTCB colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice admise la studii în cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor vizate 
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Nr. 
crt. 

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

Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

10.  Varga C. Carol Gabriel Mecanica: 2,3 
 

Grafica pe calculator: 
absent 

 

Do 3: Fizica constructiilor: 
4 
Practica III: absent 

Do6: Sisteme de achizitie 
automata si prelucrarea datelor 
de interactiune intre cladiri si 
mediu:absent  
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

            Amânați grupa 2 

 
1.  

Gaube G. Albert Eduard 
(amânat a 4-a oară) 

Electrotehnică: 4, 4, 4 
Electronica analogica(dif) 

Introducere in 
automatica(dif) 
 

Ingineria reglarii 
automate(dif) 
Identificarea 
sistemelor(dif) 
Controlul automat al 
functiilor domotice (dif) 
Electronica de putere in 
automatica(dif) 
 

Tehnici de decizie bazate pe 
analiza riscului: 
Sisteme SCADA: 
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

2.  Iliescu L. Alexandru Valentin 
(anul I de depășire) 

Electronica analogica(dif) 
 

Introducere in 
automatica(dif),3 
 
 

Ingineria reglarii 
automate(dif) 
Controlul automat al 
functiilor domotice (dif) 

 

Sisteme de localizare prin GPS: a 
Tehnici de decizie bazate pe 
analiza riscului: 
Sisteme SCADA: 
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

3.  Mincu S. Cristian Vlad 
(amânat a 2-a oară) 

Fizică: abs. 
Electrotehnică: abs. 
Electronica analogica(dif) 
 
 

Electronică digitală: a 
Introducere in 
automatica(dif) 
Limbi stăine IV: a 

Optimizări: a 
Ingineria reglarii 
automate(dif) 
Identificarea 
sistemelor(dif) 
Controlul automat al 

Tehnici de decizie bazate pe 
analiza riscului: 
Sisteme SCADA: 
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

http://www.utcb.ro/
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Nr. 
crt. 

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

functiilor domotice (dif) 
Electronica de putere in 
automatica(dif) 
 
 

4.  
Popescu R. Andrei Cezar 
( anul V de depăsie, amânat a 
4-a oară) 

Electronica analogica(dif) 
 

Introducere in 
automatica(dif) 

 

Ingineria reglarii 
automate(dif) 
Identificarea 
sistemelor(dif) 
Controlul automat al 
functiilor domotice (dif) 
Electronica de putere in 
automatica(dif) 

 

Tehnici de decizie bazate pe 
analiza riscului: 
Sisteme SCADA: 
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

5.  Pricop D. Dănuț Constantin 
(an V taxă-amânat a 4-a oară) 

Electrotehnică: 4, 4, 4 
Electronica analogica(dif) 
 

Circuite electronice liniare: 
4, 4, 4, 4 
Introducere in 
automatica(dif) 
 

Ingineria reglarii 
automate(dif) 
Identificarea 
sistemelor(dif) 
Controlul automat al 
functiilor domotice (dif) 
Electronica de putere in 
automatica(dif) 
DO3. Fizica  
construcțiilor: 4, 4, 3, 4 

Tehnici de decizie bazate pe 
analiza riscului: 
Sisteme SCADA: 
Practica pentru proiectul  de 
diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

6.  
Stănică N. Nicoleta Diana 
(anul II de depașire, amânată a 
2-a oară)  

7,38 
 7,40 7,58 

 7,69 

 
 
17.07.2020 
MMG 
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