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Situația școlară a studenţilor anului I Master IG 2019– 2020, până la data de 29.06.2020 
 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

1.  Amolioaiei V. Iulian ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN ANUL I 

2.  Bacoe G. Mihaela Mădălina 

Metode numerice – abs. 
Complemente de teoria elasticității și plasticității – abs. 
Geologie inginerească – abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – abs. 
Investigarea terenurilor de fundare – abs. 
Etică și integritate academică – abs. 
ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN SEMESTRUL II 

3.  Bădilă Tr. Traian Mihail (născut Ionică) Metode numerice – 4 
Mecanica avansată a pământurilor – 4 

4.  Brutaru F. Sorin Alexandru 

Metode numerice – 4 
Geologie inginerească – abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – 4 
ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN SEMESTRUL II 

5.  Buzoianu M.I. Ruxandra Elena Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs. 

6.  Cernușcă C. Ștefan Marian 8,54 

7.  Ciumeică S. Daniel 8,59 

8.  Cuciurian Gh. Delia Oana 8,44 

9.  David A. Adrian Cristian 
Metode numerice – abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – 4 
DO 1: Sisteme geografice informaționale – abs. 

10.  Gheorghe V. Alexandra Claudia Mecanica avansată a pământurilor – abs. 

11.  Knappe N. Dragoș (născut Bogdan) ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN ANUL I 

12.  Nicolau V.C. Constantin Daniel 8,66 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

13.  Petrov I. Nicoleta Daniela (transferată de 
la IHPM) 8,69 

14.  Porușniuc N. Niculina (căs. Iulian) ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN ANUL I 

15.  Sabac Gh. Carmen Claudia (căs. Aldea)(a 
2-a specializare) ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN ANUL I 

16.  Sabău D. Fl. Andrei Dan 9,89 

17.  Todoran D. S. Andreea 8,30 

18.  Țucneanu V. Robert George Geotehnica mediului înconjurător – abs. 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs. 

19.  Țugui G. George 8,45 

Masteranzi din Republica Moldova școlarizați pe locuri de la buget – bursieri ai Statului Român: 

20.  Chirița P. Dana Complemente de teoria elasticității și plasticității – abs. 

21.  Coliban V. Ion Complemente de teoria elasticității și plasticității – abs. 

22.  Gogu M. Andrei 8,45 

Masteranzi școlarizați cu taxă: 

23.  Zlota P. Marius Daniel (a 2-a specializare) 9,89 
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Situația școlară a masteranzilor anului II IG 2019 – 2020, până la data de 30.04.2020 

 
 

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

1.  Anghel M.G. Georgiana Ștefania 7.59 Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

2.  Bichir Gh. G. Radu  
(din sem II cu taxă) 7,94 Practică de cercetare-proiectare: - 

Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

3.  Bucălae A. Florin Petre 8,20 Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

4.  Cesăuanu I. Ion Cătălin 
(a2-a specializare, școlarizat cu taxă) 

Metode numerice – abs. 
Complemente de teoria elasticității și plasticității 
- abs. 
Geotehnica mediului înconjurător I - abs. 

Lucrări  de susținere- abs. 
Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

5.  Cîmpeanu J. Nicolae Jean Radu 

Metode numerice - abs. 
Complemente de teoria elasticității și plasticității 
- abs. 
Mecanica avansată a pământurilor - abs. 
Geotehnica mediului înconjurător I - abs. 
Fundații speciale - abs. 
Metode experimentale în ingineria geotehnică- 
abs. 
DO2.Modele constitutive la pământuri- abs. 
DO3.Tehnologii moderne în  inginerie geotehnică 
- abs. 

Lucrări  de susținere- abs. 
Geotehnica mediului înconjurător II- abs. 
Dinamica pământurilor și inginerie geotehnică 
seismică- abs. 
DO5:Fundații în condiții dificile de teren- abs. 
Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

6.  Găgeanu N. Mihai 
(școlarizat cu taxă) 

Mecanica avansată a pământurilor - 4 
 

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

7.  Gurlui I. Marian 8,38 Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

8.  Luncaru I. Alexandra Teodora DO2.Modele constitutive la pământuri - abs. Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

9.  Miuță I. Maria Cosmina 7,03 Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

10.  Serea Șt. Valerica Metode experimentale în ingineria geotehnică - 
abs. Absentă la toate disciplinele din anul II 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

DO2.Modele constitutive la pământuri - abs. 

11.  Sima D. Tudor Eduard 7,57 Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

            Masteranzi amânați pentru obținerea numărului de credite – cu taxă: 

12.  Antrop G. Daniela 
(anul I de depășire) 

Fundații speciale - abs. 
Metode experimentale în ingineria geotehnică - 
abs. 

Lucrări  de susținere - abs. 
Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

13.  Balosin Gh. Iordache Ionuț 
(amânat a 4-a oară) Etică și integritate academică: diferență - abs. Practică de cercetare-proiectare: - 

Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

14.  Bilcu I.A. Alexandra Ionela 
(amânat a 2-a oară) 6,76 7,78 

15.  Blănariu M. Vasile Alexandru 
(amânat a 2-a oară) Etică și integritate academică: diferență - abs. Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

16.  Duță A. Ovidiu Marius 
(anul I de depășire) EXMATRICULAT 

17.  Erdelyi B.I. Andrea Nóra 
(anul I de depășire) EXMATRICULAT 

18.  Ghiță C.A. Adrian Claudiu 
(anul I de depășire) 7,86 7,56 

19.  Grigorescu G. Marian Mugurel 
(amânat a 4-a oară) 6,71 7,11 

20.  Iordache D.Fl. Vlad Andrei 
Complemente de teoria elasticității și plasticității- 
abs. 
Etică și integritate academică: diferență- abs. 

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

21.  Voicilă E. Mihai Andrei DO2.Modele constitutive la pământuri - 4 7,56 
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