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Situația școlară a studenţilor anului II ISPM 2020– 2021, 18.12.2020 
 

Nr. 
crt. 

Număr matricol Anul I Anul II 

             GRUPA 1  

1.  9539 

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 
Desen Tehnic – abs 
DSU II:Teoria cunoașterii– abs 
Practică I(topografică) – abs. 

 
 

2.  9541 

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

 
 

3.  9549 
Geometrie descriptivă – 4 
Mecanică I-4,4 

 
 

4.  9553 

Analiză matematică II – 4,4 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs. 
Fizică I– abs. 
Mecanică I – 2. 
Materiale de construcții – abs. 

 
 

5.  9555 

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

 
 

6.  9557 

Algebră liniară – 4,4 
Geometrie descriptivă – 4 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale -4 
Mecanică I –4 
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7.  9563 

Algebră liniară – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs. 
Mecanică I –4 
Desen Tehnic –abs. 

 
 

8.  9569 Mecanică I – abs  

9.  9575 Mecanică I – abs.  

10.  9576 

Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale –4 
Fizică I– 4 
Mecanică I –2 
Desen Tehnic –abs 

 
 

11.  9585 

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

 
 

12.  9506 

Analiză matematică I – abs 
Algebră liniară – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs 
Mecanică I – 2,2 
Desen Tehnic – abs 

Mecanică II –abs. 
Rezistența materialelor I –abs. 
Infografică –abs. 
Statică I –abs. 
Rezistența materialelor II–abs. 
Clădiri –4 
Hidraulica instalațiilor –4,4 
Construcții din beton – abs. 
Chimia și biologia apei - diferență 

13.  9373 

Algebră liniară – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs 
Mecanică I – 2 

Mecanică II –abs. 
Rezistența materialelor I –abs. 
Hidraulică –abs. 
Mașini de construcții –4 
Geologie inginerească –abs. 
Statică I –abs. 
Rezistența materialelor II–abs. 
Clădiri –4 
Hidraulica instalațiilor –abs. 
Construcții din beton – abs. 
Chimia și biologia apei - diferență 
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14.  9514 
Analiză matematică II – abs 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale –4 
Mecanică I –2 

Mecanică II –abs. 
Rezistența materialelor I –abs. 
Hidraulică –abs. 
Geologie inginerească –abs. 
Statică I –abs. 
Rezistența materialelor II–abs. 
Clădiri –abs. 
Hidraulica instalațiilor –abs. 
Construcții din beton – abs. 
Chimia și biologia apei - diferență 

15.  8502 

 
Fizică I – 4 
Mecanică I – 4 
 
 

Mecanică II –abs. 
Rezistența materialelor I –abs 
Fizică II – abs. 
Hidraulică –abs. 
Elemente de arhitectură – abs. 
Mașini de construcții –abs. 
Infografică –abs. 
Geologie inginerească –abs. 
Educație fizică și sport II –abs. 
Limbi străine III-engleză – abs. 
Statică I –abs. 
Rezistența materialelor II–abs. 
Clădiri –abs. 
Hidraulica instalațiilor –abs. 
Disciplina socio umană III – abs 
Construcții din beton – abs. 
Chimia și biologia apei – diferență 
Limbi străine IV- engleză – abs. 

GRUPA 2 

1.  9531 
Analiză matematică II – 4,4 
Mecanică I – 3,4 

 
 

2.  9533 Mecanică I –2, 3  

3.  
9537 

 

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

4.  9538 

Analiză matematică I – 4 
Algebră liniară – abs. 
Chimie – 4 
Topografie – 4 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale –abs 
Mecanică I –2 
Desen Tehnic –abs 

 
 

5.  9548 
Geometrie descriptivă – 4 
Mecanică I–2,4 

 
 

6.  9554 

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

 

 

7.  9558 

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

 
 

8.  9559 

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

 
 

9. , 9568 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Topografie – 4 
Analiză matematică II – abs 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 4 
Mecanică I– 3 
Desen Tehnic– abs. 
Practică I(topografică) – abs. 

 
 

10.  9574 
Analiză matematică II – 4,4 
Mecanică I– abs. 

 
 

11.  9578 

Algebră liniară – 4 

Analiză matematică II – 4 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs. 
Mecanică I– 3 
Materiale de construcții– abs. 
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12.  9520 
Analiză matematică I – 4,4,4 
Mecanică I– abs. 

Mecanică II –abs. 
Rezistența materialelor I –abs 
Infografică –abs. 
Statică I –abs. 
Rezistența materialelor II–abs. 
Clădiri –abs. 
Hidraulica instalațiilor –2,3 
Construcții din beton – abs. 
Chimia și biologia apei - diferență 

13.  8192 

Utilizarea Calculatoarelor – abs. 
Geometrie descriptivă – abs./diferență 
Chimie – abs./ diferentă 
DSU II: Teoria cunoașterii – abs./diferență 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 4 
Fizică I- abs./diferență 
Mecanică I – abs./diferență 
Materiale de construcții – abs./diferență 
Desen tehnic – abs./ diferență 
DSU II: Teoria cunoașterii – abs./ diferență 
Limba engleză – abs. 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I + II– abs. 
Fizică II – abs. 
Hidraulică – abs. 
Elemente de arhitectură – abs. 
Mașini de construcții – abs. 
Infografică – abs. 
Geologie inginerească – abs. 
Limba engleză III + IV– abs. 
Statică I – abs 
Clădiri- abs. 
Hidraulica construcțiilor – abs. 
DSU II Economie și legislație- abs. 
Construcții din beton I- abs. 
Educație fizică II- abs. 
Proiectarea asistată de calculator- abs. 

14.  9639 

Analiză matematică I – abs. 
Limbi străine I - spaniolă – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs. 
Fizică I – abs.  
Mecanică I– abs 
Materiale de construcții– abs. 
Desen Tehnic– abs. 

Mecanică II –abs. 
Rezistența materialelor I –abs 
Fizică II – abs. 
Hidraulică –abs. 
Mașini de construcții –abs. 
Geologie inginerească –abs.  
Limbi străine III - spaniolă – abs. 
Statică I –abs. 
Rezistența materialelor II–abs. 
Clădiri –abs. 
Hidraulica instalațiilor –abs. 
Construcții din beton – abs. 
Chimia și biologia apei - diferență 

15.  9223 

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

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I + II– abs. 
Fizică II – abs. 
Hidraulică – abs. 
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Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – abs. 
Fizică I- abs. 
Mecanică I – abs. 
Materiale de construcții – abs. 
Desen tehnic – abs. 

Elemente de arhitectură – abs. 
Mașini de construcții – abs. 
Infografică – abs. 
Geologie inginerească – abs. 
Limba franceză III +IV– abs. 
Statică I – abs 
Clădiri- abs. 
Hidraulica construcțiilor – abs. 
DSU II Economie și legislație- abs. 
Construcții din beton I- abs. 
Educație fizică II- abs. 
Proiectarea asistată de calculator- abs. 

16.  9364 

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

Mecanică II –abs. 
Rezistența materialelor I –abs 
Fizică II – abs. 
Hidraulică –abs. 
Elemente de arhitectură – abs. 
Mașini de construcții –abs. 
Infografică –abs. 
Geologie inginerească –abs. 
Educație fizică și sport –abs. 
Limbi străine III-franceză – abs. 
Statică I –abs. 
Rezistența materialelor II–abs. 
Clădiri –abs. 
Hidraulica instalațiilor –abs. 
Disciplina socio umană III – abs 
Construcții din beton – abs. 
Chimia și biologia apei – diferență 
Limbi străine IV-franceză – abs. 
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