
 
 

 Notă de informare. UTCB colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice admise la studii în cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor vizate 
conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu modificările si completările ulterioare din legislația națională. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru studenți este afișată public la secretariatele din cadrul Universității. Informații detaliate și actualizate 
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității pot fi găsite și pe site-ul:  www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul UTCB, poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul:  www.utcb.ro. 
 

 
Situația școlară a studenţilor anului IV ACH 2020 - 2021  

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II Anul III Anul IV 

1.  9386                                     Mecanica I: 2,3 

Mecanică II: absent 
    Statică I: absent 
    RM II: absent 
    Clădiri: absent 
    Construcții din beton 
I: absent 
Proiectare asistată de 
calculator (diferenta): 
absent 

Statică II: absent 
Construcții din beton II: absent 
Fundații: absent 

 

30 credite 

2.  9348 
Media ponderata 

7,11 Media ponderata 7,15 Media ponderata 8,65 
Introducere în metoda 
elementelor finite-abs. 

3.  9587 
Media ponderata 

6,25 
Media ponderata 5,93 Media ponderata 7,16 

Construcții hidrotehnice II 
Proiectare antiseismică a CH 
Amenajări hidroenegetice 
Reabilitarea lucrărilor 
hidrotehnice 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

4.  9349 
Media ponderata 

7,64 
Media ponderata 6,76 

Alimentări cu apă si canalizări: 
absent 

30 credite 

5.  9391                     
Media ponderata 

8,81 
Media ponderata 7,86 Media ponderata 8,81 30 credite 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II Anul III Anul IV 

6.  9392                                                
Media ponderata 

6,77 
Media ponderata 6,94 Media ponderata 7,86 30 credite 

7.  9357 
Media ponderata 

8,16 

 Statică I: 2 
Construcții din beton I: 

absent 

Statică II: absent 
Alimentări cu apă si canalizări: 
absent 
Construcții din beton II: absent 
Fundații: absent 
Construcții metalice- absent 

30 credite 

8.  9359 
Media ponderata 

8,50 
Media ponderata 7,45 Media ponderata 8,41 30 credite 

9.  9360 
Media ponderata 

8,66 
Construcții din beton I: 

absent 
Construcții din beton II: absent 
 Fundatii: 4,4 (de plata 50 lei) 

30 credite 

10.  9362 
Media ponderata 

7,16 
Media ponderata 7,06 Fundatii: 4,4,4 (de plata 50 lei) 

Construcții hidrotehnice I-
abs. 
Introducere în metoda 
elementelor finite-abs. 

11.  9363 
Media ponderata 

7,16 

Mecanică II:4 
RM II: 4 
Hidraulica 
construcțiilor: 4 
Construcții din beton I: 
absent 

Statică II: absent 
Alimentări cu apă si canalizări: 
absent 
Construcții din beton II: absent 

 

30 credite 

12.  9257 
Mecanică 
I(diferenta):4 

 

Mecanică II:absent,2 
Statică I: absent 
Construcții din beton I: 
4 

Statică II: absent 
Geotehnică: absent, 4 
Construcții din beton II: absent 

 

30 credite 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II Anul III Anul IV 

13.  9242 
Media ponderata 

6,27 

Mecanică II:2,3 
Statică I: 3 
RM II: absent 
Hidraulica 
construcțiilor: 4 
Construcții din beton I: 
absent 

Elemente de teoria elasticității: 
absent 
Statică II: absent 
Alimentări cu apă si canalizări: 
absent 
Construcții din beton II: absent 
Fundații: absent 
Do 2: Mecanica rocilor 

Construcții hidrotehnice I: 
absent 
Căi navigabile si porturi: 
absent 
Introducere in metoda 
elementelor finite: 4 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

14.  7625 60 credite 60 credite 

Alimentări cu apă și canalizări: 
absent 
Dinamică și elemente de 
inginerie seismică: absent 
Hidrologie și hidrogeologie: 
absent 
Fundații: absent(5 proiect) 

Managementul în 
construcții:  4,4(de plata 50 
lei) 
Cosntrucții hidrotehnice I: 4 
Gospodărirea apelor: 4 
Căi navigabile și porturi: 
absent 
Regularizări de râuri și 
îndiguiri:  absent 
CH II : absent 
Proiectare antiseismică a 
construcțiilor hidrotehnice: 
absent 
Amenajări hidroenergetice: 
absent 
Reabilitarea lucrarilor 
hidrotehnice: absent 
Practică pentru proiectul de 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II Anul III Anul IV 

dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

15.  9263 
Media ponderata 

7,44 
Media ponderata 7,28 

Construcții din beton II: absent 
Hidrologie si hidrogeologie: 
absent 
Do 2: Instalații in construcții: 
absent 

Construcții hidrotehnice I: 
absentă 
Căi navigabile si porturi: 
absentă 
Introducere in metoda 
elementelor finite: absentă 
Absentă 
Construcții hidrotehnice II: 
absentă 
Amenajări hidroenergetice: 
absentă 
Reabilitarea lucrarilor 
hidrotehnice: absentă 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

16.  9265 
Media ponderata 

6,22 

RM II: 4 
Clădiri: 4 
Hidraulica 
construcțiilor: absent 
Construcții din beton I: 
absent 

Statică II: absent 
Geotehnică: 4 
Construcții din beton II: absent 
Fundatii: absent 
Do 2: Instalații in construcții: 
absent 
 

Construcții hidrotehnice I: 
absent 
Introducere in metoda 
elementelor finite: 4,4( de 
plata 50 lei) 
Construcții hidrotehnice II-4 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II Anul III Anul IV 

17.  9066 60 credite 
Mecanică II: 4,3,3 (de 
plata 50 lei) 
 

60 credite 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

18.  
9268 
 

Media ponderata 
5,72 

Media ponderata 5,84 
Construcții din beton II: 4,4(de 
plata 50 lei) 
 

Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

19.  9269 
Media ponderata 

6,83 
Statică I: absent 
RM II: absent 

Statică II: absent 
Construcții din beton II: absent 

Introducere in metoda 
elementelor finite: absent 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 

20.  9246 
Media ponderata 

5,52 
Media ponderata 5,76 

Elemente de teoria elasticității: 
4,4(de plata 50 lei) 
Construcții din beton II: 4,4(de 
plata 50 lei) 

Căi navigabile si porturi: 4 
Practică pentru proiectul de 
dilpomă 
Elaborare proiect diplomă 
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