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Situația școlară a studenţilor anului III ACH 2020 – 2021, cu disciplinele restante până la data de 18.12.2020 
 

Nr. 
crt. 

Numărul matricol al 
studentului 

Anul I Anul II Anul III 

1.  9511 7,96 Clădiri- abs - 

2.  8046 
Geometrie descriptivă 
– abs. 
Desen tehnic – 4. 

60 credite 
 

- 

3.  9512 8,91 8,74 - 

4.  9513 7,23 Clădiri- 4 - 

5.  9515 

Algebră liniară – 4 
Ecuații diferențiale – 
4. 
Mecanică I – 3 

Mecanică II – 2 
Rezistența materialelor I + II– 4, abs. 
Statică I – abs 
Construcții din beton I- abs. 
Proiectarea asistată de calculator- 2 

- 

Studenţi amânaţi școlarizați pe locuri cu taxă:  

6.  9292 

Fizică I - abs. 
Mecanică I - abs 
Materiale de 
construcții – abs. 
Desen tehnic- abs 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I – abs. 
Elemente de arhitectură – abs. 
Geologie inginerească – abs. 
Statică I – abs. 
Rezistența materialelor II – abs. 
Construcții din beton I – abs. 

Elemente de teoria elasticității – abs. 
Statică II – abs. 
Geotehnică – abs. 
Alimentări cu apă și canalizări – abs. 
Economie și legislație – abs. 
Construcții din beton II – abs. 
Dinamică și elemente de inginerie 
seismică- abs. 
Hidrologie și hidrogeologie-abs. 
Fundații- abs. 
Construcții subterane- abs. 
Construcții metalice- abs. 
Tehnologia lucrărilor de construcții- 
abs. 
DO 2 Instalații în construcții- abs. 
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Nr. 
crt. 

Numărul matricol al 
studentului 

Anul I Anul II Anul III 

Practică II- abs. 

Studenţi reînmatriculați pe locuri cu taxă: 

7.  7658 
DSU II Filosofia 
științei- restanță -dif. 
De plata 50 lei 

Mașinii de construcții – restanță 
Construcții din beton I – restanță 
Proiectarea asistată de calculator- 
restanță 

- 

8.  7428 
Materiale de 
construcții - restanță 

Elemente de arhitectură- 4 
Limba italiană I – restanță 
Clădiri- 4 
Proiectarea asistată de calculator- 
restanță 
Limba italiană IV– restanță 

- 

9.  6512 60 credite 

Mecanică II – 4 
Fizică II- restanță 
Mașinii de construcții – diferență -de 
plată 50 lei 
Infografică - diferență -de plată 50 lei 
Statică I – restanță 
Clădiri- diferență -de plată 50 lei 
Construcții din beton I – restanță 
Proiectarea asistată de calculator- 
diferență -de plată 50 lei 

- 

        Studenţi cu reluarea activitatii dupa intrerupere de studii pe locuri cu taxă: 
 

10.  8837 60 credite 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I – 4,4- de 
plata 50 lei 
Fizică II- 4,4,4- de plata 50 lei 
Geologie inginerească – 4 
Rezistența materialelor II – abs. 

Elemente de teoria elasticității – 4 
Statică II – abs. 
Alimentări cu apă și canalizări – abs. 
Economie și legislație – abs. 
DO 1 Irigații și drenaje- abs. 
Hidrologie și hidrogeologie-abs. 
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Nr. 
crt. 

Numărul matricol al 
studentului 

Anul I Anul II Anul III 

Hidraulica construcțiilor - 4 Fundații- abs. 
Construcții metalice- abs. 
DO 2 Mecanica rocilor- 3 
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