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Nr. 
crt. 

Numărul matricol Anul I 

1.  901 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică(Complemente I) – abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă– abs. 
Etică și integritate academică– abs. 
Hidraulică(Complemente II) – abs. 
Ingineria apelor subterane– abs. 
Condiții de contract– abs. 
DO1.Schimbări climatice– abs. 
DO2.Ape urbane– abs. 
DO3.Metode experimentale în ingineria mediului– abs. 

2.  907 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică(Complemente I) – abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă– abs. 
Etică și integritate academică– abs. 
Hidraulică(Complemente II) – abs. 
Ingineria apelor subterane– abs. 
Condiții de contract– abs. 
DO1.Schimbări climatice– abs. 
DO2.Ape urbane– abs. 
DO3.Metode experimentale în ingineria mediului– abs. 

1.  899 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică(Complemente I) – abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă– abs. 
Etică și integritate academică– abs. 
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Hidraulică(Complemente II) – abs. 
Ingineria apelor subterane– abs. 
Condiții de contract– abs. 
DO1.Schimbări climatice– abs. 
DO2.Ape urbane– abs. 
DO3.Metode experimentale în ingineria mediului– abs. 

2.  906 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică(Complemente I) – abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă– abs. 
Etică și integritate academică– abs. 
Hidraulică(Complemente II) – abs. 
Ingineria apelor subterane– abs. 
Condiții de contract– abs. 
DO1.Schimbări climatice– abs. 
DO2.Ape urbane– abs. 
DO3.Metode experimentale în ingineria mediului– abs. 

3.  918 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică(Complemente I) – abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă– abs. 
Etică și integritate academică– abs. 
Hidraulică(Complemente II) – abs. 
Ingineria apelor subterane– abs. 
Condiții de contract– abs. 
DO1.Schimbări climatice– abs. 
DO2.Ape urbane– abs. 
DO3.Metode experimentale în ingineria mediului– abs. 

4.  726 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică(Complemente I) – abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
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Gospodărirea calitativă a resurselor de apă– abs. 
Etică și integritate academică– DIFERENȚĂ 
Hidraulică(Complemente II) – abs. 
Ingineria apelor subterane– abs. 
Condiții de contract– abs. 
DO1.Evaluarea riscurilor tehnologice-abs. 
DO2.Ape urbane– abs. 
DO3.Metode experimentale în ingineria mediului– abs. 
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