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Situația școlară a studenţilor anului II Master IG 2020– 2021, 18.12.2020 
 

Nr. 
crt. 

Numărul matricol Anul I Anul I 

1.  931 
Metode numerice – 4 
Mecanica avansată a pământurilor – 4 

 
 

2.  932 

Metode numerice – 4 
Geologie inginerească – abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – 4 
Geotehnica mediului înconjurător I– abs. 
Fundații speciale– abs. 
Metode experimentale în ingineria geotehnică– abs. 
DO2.a.Modele constitutive la pământuri– abs. 

 
 

3.  933 Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs.  

4.  937 
Metode numerice – abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – 4 
DO 1: Sisteme geografice informaționale – abs. 

 
 

5.  945 
Geotehnica mediului înconjurător – abs. 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs. 

 
 

6.  948 Complemente de teoria elasticității și plasticității – abs.  

7.  794 Etică și integritate academică: diferență - abs. 
Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

8.  162 Etică și integritate academică: diferență - abs. Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

9.  879 
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: - 

10.  878 

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. 

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: - 
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DO2.Modele constitutive la pământuri- abs. 
DO3.Tehnologii moderne în  inginerie geotehnică - abs. 

Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

11.  879 
Mecanica avansată a pământurilor - 4 
 

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

12.   
Complemente de teoria elasticității și plasticității- abs. 
Etică și integritate academică: diferență- abs. 

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

13.  883 - 
Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

14.  682 DO2.Modele constitutive la pământuri - 4 - 

15.  660 

Complemente de teoria elasticității și plasticității - abs. 
Investigarea terenurilor de fundare -4 
Etică și integritate academică: diferență  
Geotehnica mediului înconjurător I - abs. 
Fundații speciale - abs. 

Lucrări  de susținere- 4 
Geotehnica mediului înconjurător II- abs. 
DO4.Lucrări de drenaje și epuismente 
DO5.Fundații în condiții dificile de teren-abs. 
Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

16.  664 

Complemente de teoria elasticității și plasticității - abs. 
Etică și integritate academică: diferență  
Geotehnica mediului înconjurător I - abs. 
Fundații speciale - abs. 
DO2.Modele constitutive la pământuri – abs. 

Lucrări  de susținere- 4 
Geotehnica mediului înconjurător II- abs 
Dinamica pămînturilor și inginerie geotehnică seismică-
4 
DO4.Lucrări de drenaje și epuismente 
DO5.Fundații în condiții dificile de teren-abs. 
Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: - 

17.  820 

Metode numerice – abs. 
Complemente de teoria elasticității și plasticității - abs. 
Geologie inginerească – abs. 
Etică și integritate academică: diferență  
Fundații speciale - abs. 
Metode experimentale în ingineria geotehnică- abs. 

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

18.  596 
Etică și integritate academică: diferență  
 

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