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Situația școlară a studenţilor anului II AIA 2020 – 2021, până la data de 15.02.2021 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 
Anul II 

GRUPA 1  

1.  9589 6,50 30 credite 

2.  9591 9,11 9,36 

3.  9595 8,30 Matematici speciale-abs. 

4.  9597 7,13 7,40 

5.  9599 8,93 / 9,08 (cu facultativă) 9,53 / 9,60 (cu facultativă) 

6.  9601 

Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și diferențiată 
– 4 , 4 (de plată 50 lei) 
Mecanică – abs. 
Electrotehnică- abs 
Electronica analogică- 4,4 (de plată 50 lei) 
Practică I –abs 

Introducere în automatică-3 
Matematici speciale-abs. 
Siteme de operare-abs. 
Limbi sttrăine III-abs. 

7.  9604 7,20 
 

8,66 

8.  9607 7,37 7,76 

9.  9609 7,66 8,83 

10.  9611 7,64/7,82 ( cu facultativă) 9,00 / 9,14 (cu facultativă) 

11.  9613 7,45 Matematici speciale-4 

12.  9614 7,72 8,86 

13.  9617 8,08 / 8,36 ( cu facultative) 7,80 / 7,97 (cu facultativă) 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 
Anul II 

14.  9619 

Mecanică – 2,2 (de plată 50 lei) 
Chimie și știința materialelor- abs 
Electrotehnică- 4 
Practică I –abs 

Analiză combinatorică și algoritmica grafurilor-4 
Electronică digitală-2 
Introducere în automatică-abs. 
Limbaje de programare III-abs. 
Sisteme de operare-abs. 

15.  9621 6,98 6,96 

16.  9623 7,45 Matematici speciale-4 

17.  9625 7,67 8,50 

18.  9627 7,69 7,40 

19.  9629 7,96 / 8,26 ( cu facultative) Matematici speciale-4 

20.  9631 7,77 8,86 

21.  9633 8,59 8,43 

22.  
9635 
 

7,62/ 7,97 ( cu facultative) 7,86 

Studenţi amânaţi pentru obţinerea numărului de credite-buget 

23.  9472 

Algebră, geometrie analitică și diferențială – 
4, 4 
Mecanică – 3 
Electrotehnică – abs. 
Fizică – 4 

Analiză combinatorică – abs. 
Electronică digitală – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Limbaje de programare III – 4 
Matematici speciale – abs. 
Sisteme de operare – abs. 
Circuite electronice liniare- abs 
Teoria sistemelor automate- abs 
Masurări, senzori si traductoare- abs 
Tehnici de programare- abs 
Grafică pe calculator- abs 
Proiectare asistată de calculator- abs 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 
Anul II 

Limba engleză IV –abs 
Practica II- abs 

24.  9466 

Mecanică – 2 
Electrotehnică – abs. 
Electronică digitală – 4 
Limbaje de programare II – abs. 

Matematici speciale – 4 
Circuite electronice liniare- abs 
Teoria sistemelor automate- abs 
Masurări, senzori si traductoare- abs 
Tehnici de programare- abs 
Grafică pe calculator- abs 
Proiectare asistată de calculator- abs 
Limba engleză IV –abs 
Practica II- abs 

GRUPA 2  

1.  9590 
Electrotehnică- 4 
DSU II: Teoria cunoașterii- abs 
Limba spaniolă II- abs 

Introducere în automatică-2 
Matematici speciale-4 

2.  9592 7,20 7,66 

3.  9594 Analiză matematică – 4,4(de plată 50 lei) 30 credite 

4.  9596 Practică I –abs 
Matematici speciale – 4 
 

5.  9598 8,62 / 8,82 ( cu facultative) 9,26 

6.  9600 8,25 9,26 

7.  9602 7,76 9,06 

8.  9603 9,59 / 9,65 (cu facultative) 9,73 /9,77 (cu facultativă) 

9.  9605 6,79 / 7,26 (cu facultative) 
Introducere în automatică-2 
Matematici speciale-abs. 

10.  9556 
Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și diferențiată 
– abs. 

Analiză combinatorică – abs. 
Electronică digitală – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 
Anul II 

Logică computațională – abs. 
Mecanică – abs. 
Electrotehnica-4 
Electronica analogica- abs. 
Fizica- abs. 
Limba engleza II- abs. 
Practica I- abs. 

Limbaje de programare III – abs. 
Matematici speciale – abs. 
Sisteme de operare – abs. 
Limbi străine III-abs. 

11.  9606 Analiză matematică – 4,4(de plată 50 lei) Matematici speciale – abs. 

12.  9608 8,72 / 8,91 (cu facultative) 8,36 / 8,60 (cu facultativă) 

13.  9610 7,81/ 8,05 (cu facultative) 8,76 

14.  9612 

Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și diferențiată 
– abs. 
Mecanică – abs. 
Chimie și știința materialelor- abs 

Analiză combinatorică – abs. 
 

15.  9614 8,38 / 8,62 (cu facultative) 8,86 / 9,02 (cu facultativă) 

16.  9616 7,45 8,13 

17.  9618 

Mecanică – abs. 
Electrotehnică- abs 
Fizică- abs 
DSU II: Teoria cunoașterii- abs 
Practică I –abs 

Analiză combinatorică – abs. 
 

18.  9620 8,27 / 8,52 (cu facultative) 9,53 / 9,60 (cu facultativă) 

19.  9610 
Mecanică – 4, 3 (de plată 50 lei) 
Electrotehnică- abs 
Fizică- abs 

Analiză combinatorică – abs. 
Electronică digitală – abs. 
Introducere în automatică – 3 
Matematici speciale-abs. 

20.  9624 7,44 Matematici speciale-abs. 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 
Anul II 

21. , 9630 8,13/ 8,33 (cu facultative) Matematici speciale-abs. 

22.  9632 7,05 Matematici speciale-abs. 

23.  9634 7,38/ 7,76 (cu facultative) 8,03 

24.  9636 7,98 / 8,27 (cu facultativă) 9,20 / 9,31 (cu facultativă) 

   26.03.2021 
   MMG 
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