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Situația școlară a studenţilor anului I Master IHPM 2019– 2020, până la data de 08.07.2020 
 

 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

              GRUPA 1 

1.  Anechitei O.I. Cosmin Ion Hidraulică II – abs. 
Ingineria apelor subterane - 4 

2.  Bucă C. Alexandra Lavinia 8,74 

3.  Ciribașa D. Radu Dorian ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN ANUL I DE STUDII 

4.  Deaconu D. Alexandru Dan 7,79 

5.  Do C. Minh Quan 

Hidraulică II – abs. 
Ingineria apelor subterane – 4 
Condiții de contract – abs. 
Disciplina opțională 1 – abs. 
Disciplina opțională 3 – abs. 

6.  Drăgănescu Ș. Laurențiu Adrian ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN ANUL I DE STUDII 

7.  Gavrilă L. Daniel Georgian ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN ANUL I DE STUDII 

8.  Ion Al. Ștefania 9,44 

9.  Ioniță Gh. Larisa Georgiana 

Sisteme informatice geografice – abs. 
Statistică și probabilități – abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă – abs. 
ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN SEMESTRUL II 

10.  Lungu M. Valeriu Marian ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN ANUL I DE STUDII 

11.  Mergea C. Călin Alexandru 9,40 

12.  Oprea C. Alexandru  ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN ANUL I DE STUDII  

13.  Simion B.A. Elena Andreea 9,59 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

14.  Stafiescu C. Dragoş Bogdan 7,55 

15.  Ștefanciuc D. Ștefan Octavian 9,01 

16.  Vasile N. Daniel Alexandru 

Hidraulică II – abs. 
Ingineria apelor subterane – abs. 
Condiții de contract – abs. 
Disciplina opțională 1 – abs. 
Disciplina opțională 3 – abs. 

17.  Vasiloiu M. Ion Vlăduț Hidraulică II – 4 
Ingineria apelor subterane – abs. 

GRUPA 2 

1.  Brînzoi V. Claudia Condiții de contract – abs. 

2.  Chirea C. George Cristian  ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN ANUL I DE STUDII 

3.  Ciortan V. Gabriel Cosmin 6,47 

4.  Dănilă S. Elena (născută Chitic) 
Sisteme informatice geografice – 4 
Etică și integritate academică – abs. 
Condiții de contract – abs. 

5.  Ene D. Andreea (căs. Iancu) ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN ANUL I DE STUDII 

6.  Iordache C. Tiberiu 9,37 

7.  Marcu M. Adriana Cecilia 

Sisteme informatice geografice – abs. 
Statistică și probabilități – abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă – abs. 
ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN SEMESTRUL II 

8.  Mihai V. Ana Maria 8,44 

9.  Niță M. Cristian 8,74 

10.  Nițu I. Marinela (căs. Ștefan) Ingineria apelor subterane – abs. 
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11.  Nițu V. Mihai Dorin ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN ANUL I DE STUDII 

12.  Pescaru L.A. Mihai Dragoș Ingineria apelor subterane – abs. 

13.  Preoteasa D. Paul Gabriel 

Hidraulică I – abs. 
Sisteme informatice geografice – abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă – abs. 
Hidraulică II – abs. 
Ingineria apelor subterane – abs. 
DO2b.Ape urbane – abs. 

14.  Sofroniei Gh. George Cristian 8,16 

15.  Stanciu Gh. Florin 

Calculul numeric și aplicații științifice – abs. 
Statistică și probabilități – abs. 
Etică și integritate academică – abs. 
ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN SEMESTRUL II 

16.  Turcu T. Florentina Cornelia 9,35 

Masteranzi amânați excepțional școlarizați cu taxă: 

17.  Vasile M. Gina Beatrice 

Hidraulică I – abs. 
Sisteme informatice geografice – abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă – abs. 
Hidraulică II – abs. 
Ingineria apelor subterane – abs. 
DO2b.Ape urbane – abs. 
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Situația școlară a masteranzilor anului II IHPM - Elective 1  2019 / 2020, până la data de 17.07.2020 
 

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

1.  Adam R. Cosmin 

Hidraulică (complemente I): 4 
Hidraulică (complemente II): absent 
Ingineria apelor subterane:3 
DO2.Ape urbane: absent 
DO3:Metode experimentale în ingineria mediului: 
absent 

7,35 

2.  Alexandrescu C. Constantin EXMATRICULAT 
3.  Baciu D. Elena Anamaria EXMATRICULAT 

4.  Ilie V. Alexandru 
(anul II depășire) 

Hidraulică (complemente I): 4 
Hidraulică (complemente II): absent 
DO2. Ape Urbane: absent 
DO3:Metode experimentale îm ingineria mediului: 
absent 

8,50 
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Situația școlară a masteranzilor anului II IHPM - Elective 2, 2019 / 2020, până la data de 29.06.2020 
 

 

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

1.  Calangiu V. Alexandra 7,83 Practică de cercetare proiectare - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - 

2.  Caulea Gh. Vasile 7,30 8,90 

3.  Chiriță M. Alexandra Mihaela 7,98 Practică de cercetare proiectare - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - 

4.  Ciobănete M. Răzvan Daniel Hidraulică (complemente II) - 4 8,26 

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

Hidraulică (complemente II) - abs. 
Ingineria apelor subterane - abs. 
 

Programe de calcul utilit. în sisteme de 
alimentare cu apă - abs 
Practică de cercetare - proiectare - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - 

6.  Constantin Fl. Jasmine Andreea 
Hidraulică (complemente II) - abs. 
Ingineria apelor subterane - abs. 
 

Reabilitarea structurilor hidroedilitare – abs. 
Procedee speciale de tratare a apei – abs. 
Epurarea avaansată a apelor uzate – abs. 
Programe de calcul utilit. în sisteme de 
alimentare  cu apă – abs. 
Practică de cercetare proiectare - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - 

7.  Giurea I. Marian 6,83 8,96 

8.  Govoreanu V. Maria Roxana Hidraulică (complemente II) - 4 
Ingineria apelor subterane - abs. 

Programe de calcul utilit. în sisteme de 
alimentare  cu apă – abs. 

9.  Lulea V.F. Bianca Maria 

Hidraulică (complemente I) - abs. 
Ingineria apelor subterane - 3 
DO2.a.Concepte ecologice în amenajările 
hidrotehnice - abs. 

Absent la toate disciplinele din anul II 
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Nr. crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

10.  Moraru C. Ionela Mirela (căs. Giurea) 7,50 9,20 

11.  Pascu C. Ionuț Alexandru 

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

Programe de calcul utilit. în sisteme de 
alimentare  cu apă –abs. 
Practică de cercetare - proiectare - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - 

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

Programe de calcul utilit. în sisteme de 
alimentare  cu apă –abs. 
Practică de cercetare - proiectare - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - 

13.  Pîrvu T. Bogdan Alexandru 8,11 9,30 
14.  Toma M. Lidia Florentina(căs. Ciobănete) Hidraulică (complemente II) - 4 8,25 

Masteranzi amânați pentru  obținerea numărului de credite –cu taxă: 

15.  Cîrciumaru I. Ioana Beatrice 
(anul I de depașire) EXMATRICULAT 

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

17.  Putinică D. Ionela Marina 
(căs. Negoițescu)(amânat a doua oară) 7,18 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 - abs. 

          

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

	IHPM -II-ELECTIVA I RESTANTE 2019-2020
	IHPM -II-ELECTIVA II RESTANTE 2019-2020
	MASTER 1 IHPM RESTANTE 2019-2020

