
 
 

         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 I ISPM 2019– 2020, până la data de 13.07.2020 
 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

GRUPA 1 

1.  Abdurafi C. Alma 7.69 

2.  Apostol I. Cristina Ioana Mecanică I - 4 

3.  Boşcan V. Ştefan Eduard 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs. 
Utlizarea calculatoarelor – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Chimie – abs. 
Topografie – abs. 
DSU I: Filosofia științei – abs. 
+TOATE DOSCIPLINELE DE PE SEM. II 

4.  Căldură C.S. Gabriel Viorel 8.77 

5.  Coman Șt. Vlăduț Georgian 

Algebră liniară – 4 
Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale  
Fizică I – abs 
Mecanică I – abs 
Materiale de construcții – abs 
Desen Tehnic – abs  
DSU II – abs 
Teoria cunoașterii – abs 
Practică I(topografică) – abs. 

6.  Costache M. Alexandra Maria 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – 4 
Geometrie descriptivă – abs. 
Topografie – 4 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs. 
Mecanică I – abs. 
Materiale de construcții - 4 
Desen Tehnic – abs. 
DSU II Teoria cunoașterii– abs. 
Limbi străine II– abs. 

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

7.  Drăghici C. Constantin Sebastian 

Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs. 
Fizică I– abs. 
Mecanică I – abs. 
Materiale de construcții - 4 
Educație fizică și sport I– abs. 
Practică I(topografică) – abs. 

8.  Farcaş F.M. Albert Mihail Geometrie descriptivă – 4 
Mecanică I-4 

9.  Frunză I. Mădălina 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs. 
Utlizarea calculatoarelor – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Chimie – abs. 
Topografie – abs. 
DSU I: Filosofia științei – abs. 
Limba străină I – abs. 
+TOATE DOSCIPLINELE DE PE SEM. II 

10.  Ghica Gh. Paul Vlăduţ 

Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs. 
Fizică I– abs. 
Mecanică I – abs. 
Materiale de construcții – abs. 

11.  Gripcă L. Sergiu 

Algebră liniară – 4 
Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs. 
Fizică I– abs. 
Mecanică I – abs. 
Materiale de construcții – abs. 
DSU II Teoria cunoașterii– abs. 
Limbi străine II– abs. 

12.  Lupoi M.O. Bianca 
Algebră liniară – 4 
Geometrie descriptivă – 4 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale -4 
Mecanică I –4 

13.  Micu C.B. Andrei Eugen 8,22 

14.  Mitrea C. Ramona Maria Algebră liniară – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

Analiză matematică II –4 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs. 
Fizică I– 4 
Mecanică I –4 
Desen Tehnic –4 

15.  Petrescu D.M. Mălina Nicoleta 

Analiză matematică I – 4 
Algebră liniară – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Chimie – 4 
+TOATE DOSCIPLINELE DE PE SEM. II 

16.  Plopeanu M. Irinel Florin 
 (a 2-a specializare) 6,57 

17.  Radu Fl. Nicuşor Mihăiţă Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs 
Mecanică I – abs 

18.  Roșu M. Matei 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs. 
Utlizarea calculatoarelor – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Chimie – abs. 
Topografie – abs. 
DSU I: Filosofia științei – abs. 
+TOATE DOSCIPLINELE DE PE SEM. II 

19.  Soroaia I. Bogdan Cristian 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Chimie – 4 
Topografie – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs. 
Fizică I– abs. 
Mecanică I – abs. 
Materiale de construcții – 4 
Desen Tehnic –abs 
DSU II Teoria cunoașterii– abs. 
Educație fizică și sport I– abs. 
Limbi străine II– abs 

20.  Stanca T.D. Dumitru Daniel Teodor Analiză matematică II –4 
Mecanică I – abs. 

21.  Stanciu M. Florin 
Analiză matematică I – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II – abs. 

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale –4 
Fizică I– abs. 
Mecanică I –2 
Desen Tehnic –abs 

22.  Toader C. Viviana 7,15 

23.  Tudose M. Gheorghe Cătălin Mecanică I –4 
 

24.  Vasilari G. Cătălin Valentin 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs. 
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 
Practică I(topografică) – abs. 

25.  Vasilief R. Roxana Ioana 

Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II – abs 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs 
Fizică I – abs 
Mecanică I – 4 
Materiale de construcții– abs 
Desen Tehnic – abs 

GRUPA 2 

1.  Anton N. Rareș Gabriel 
Analiză matematică I -4 
Mecanică I – 4 
Desen Tehnic – abs 

2.  Avram O.V. Silviu Marian 

Analiză matematică II – 4 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs 
Mecanică I – 3 
Materiale de construcții– 4 
Desen Tehnic – abs 

3.  Bodan N. Nicolae Florin (a 2-a 
specializare) 

ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN 
SEMESTRUL I ȘI II 

4.  Bordea C. Manuela Florentina (a 2-a 
specializare, în paralel) 

Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 4 
Mecanică I – 3 

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

5.  Bujor I. Ştefan Claudiu 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs. 
Utlizarea calculatoarelor – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Chimie – abs. 
Topografie – abs. 
DSU I: Filosofia științei – abs. 
+TOATE DOSCIPLINELE DE PE SEM. II 

6.  Chirica I. Albert Narcis Marian 
 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – 4 
Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale –abs 
Fizică I– abs. 
Mecanică I –abs 
Materiale de construcții– 4 
Desen Tehnic –abs 
DSU I: Filosofia științei – abs. 
Educație fizică și sport I– abs. 
Practică I(topografică) – abs. 

7.  Ciurescu I. Sorin Cristian 

Analiză matematică I – 4 
Algebră liniară – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Chimie – abs. 
Topografie – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale –abs 
Fizică I– abs. 
Mecanică I –abs 
Desen Tehnic –abs 

8.  Conciu Fl. Cosmin Alin 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs. 
Utlizarea calculatoarelor – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Chimie – abs. 
Topografie – 4 
DSU I: Filosofia științei – abs. 
Limba străină I – abs. 
+TOATE DOSCIPLINELE DE PE SEM. II 

9.  Despoiu R.P. Cătălin Alexandru 
Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs. 
Geometrie descriptivă – 4 

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

Chimie – 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.  
DSU II– abs.  
Teoria cunoașterii– abs. 
Educație fizică și sport I– abs.  
Practică I(topografică) – abs. 

10.  Dumbăr P.D. Anamaria Iulia 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs. 
Utlizarea calculatoarelor – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Chimie – abs. 
Topografie – abs. 
Limba străină I – abs. 
+TOATE DOSCIPLINELE DE PE SEM. II 

11.  Dumitru D. Daniela Geometrie descriptivă – 4 
Mecanică I–2 

12.  Filip M. Laura Mecanică I–3 

13.  Ghebaru I.G. Valentin Gabriel 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs. 
Utlizarea calculatoarelor – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Chimie – abs. 
Topografie – abs. 
+TOATE DOSCIPLINELE DE PE SEM. II 

14.  Giriadă D. M. Paul 

Geometrie descriptivă – 4 
Analiză matematică II – abs 
Fizică I – abs.  
Mecanică I– abs 
Desen Tehnic– abs 

15.  Marcoci V. Călin 

Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs. 
Mecanică I– abs 
Materiale de construcții– 4 
Desen Tehnic– abs 

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

16.  Meteleanu N. E. George Eduard (a 2-a 
specializare, în paralel) 

Analiză matematică II – 4 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 4 
Mecanică I– 3 
Desen Tehnic– abs 

17.  Mihai S. Nicoleta Mecanică I– 4 

18.  Pompaș Fl.V.  Radu Mihai 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 4 
Mecanică I– abs 

19. , Popa R. Robert Dumitru 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Topografie – abs. 
Analiză matematică II – abs 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs 
Mecanică I– abs 
Materiale de construcții– 4 
Desen Tehnic– abs. 
Practică I(topografică) – abs. 

20.  Săcuiu O.E. Alexandru Mihai 

Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 4 
Fizică I – abs.  
Mecanică I– abs. 
Desen Tehnic– abs.  
Practică I(topografică) – abs. 

21.  Sorică S. Nicolae ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN 
SEMESTRUL I ȘI II 

22.  Stan A.V. Andrei 
Analiză matematică II – 4 
Mecanică I– abs. 
Desen Tehnic– abs 

23.  Şerban M.C. Andreea Cristina 

Algebră liniară – 4 
Analiză matematică II – 4 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs. 
Mecanică I– 3 
Materiale de construcții– abs. 

24.  Toma N. Andrei 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Chimie – abs. 
Topografie – 4 
Analiză matematică II – 4 

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I 

Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs 
Fizică I – abs. 
Mecanică I–2 
Materiale de construcții– abs 
Desen Tehnic– abs. 
Practică I(topografică) – abs. 

25.  Ungureanu P. Adrian Ştefan Mecanică I–4 

26.  Vasile C. Alin Roberto Mecanică I–4 

27.  Văleanu C. Constantin Ionuț ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN 
SEMESTRUL I ȘI II 

Studenţi din Republica Albania școlarizați pe locuri de la buget – bursieri ai Statului Român: 

28.  Ҫyfeku D. Kristian 8,91 

    

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/
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Situația școlară a studenţilor anului IV ISPM 2019– 2020, până la data de 30.06 .2020 

 
 

Nr. 
crt. 

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

1.  Alda M.I. Cristian Ioan 
(școlarizat cu taxă) 5,33 6,44 7,56 9,21 

2.  Barbu I. Marius Alin 8,23 7,83 8,58 8,58 

3.  Pau N. Tatiana 
Ștefania 6,76 

Mecanică II: absent 
Rezistența materialelor I:4 
Statică I: 4 
Rezistența materialelor II:absent 
Construcții din beton I: 4 

Statică II: absent 
Geotehnică:4 
Fundații:absent 
 
 

Introducere în metoda elementelor 
finite:absent 
Căi de comunicații și poduri: absent 
Practică pentru proiectul de diplomă: - 
Elaborare proiect diplomă: - 

4.  Radu N. George 8,67 8,50 9,55 9,76 

         Studenți amânați pentru obținerea numărului de credite cu taxă: 

5.  
Ghimici Gh. George 
Alin 
(amânat a 2-a oară) 

- 

Mecanică II: 3,2,3 
RM I:4,4 
RM II: absent 
 

Elemente de teoria elasticității: 
absent 
Proiectare asistată de 
calculator:absent 
Dinamică și elemente de inginerie 
seismică: absent 
Fundații: 4 
Alimentări cu apă și canalizări 
II:absent 
Construcții hidrotehnice: absent 

 

Introducere în metoda elementelor 
finite:absent 
Construcții subterane:4 
Instalații în construcții: absent 
Tratarea apei: absent 
Epurarea apelor uzate:absent 
Căi de comunicații și poduri: absent 
Tehnologia executării lucrărilor 
hidroedilitare:absent 
Ingineria mediului:absent 
Depozite ecologice de deșeuri:absent 
Exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apă și de canalizare:absent 
DO3.Combaterea alunecărilor de teren: 
absent 
Practică pentru proiectul de diplomă: - 
Elaborare proiect diplomă: - 

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

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

6.  Manea I.I. Dragoș 
Valentin 6,66 5,74 7,16 7,52 

7.  Strezea P. Claudiu - RM II: 4,4,4 
Elemente de teoria elasticității: 4 
Statică II: absent 
 

Introducere în metoda elementelor finite:4 
Căi de comunicații și poduri: 4 
Practică pentru proiectul de diplomă: - 
Elaborare proiect diplomă: - 

8.  Ciobanu Oprescu P. 
Constantin EXMATRICULAT 

                                                                                                                                                                                                                                                    

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