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

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 

GRUPA 1 

1.  9704 6,56 

2.  9706 Analiză matematică – abs. 

3.  9708 7,93 

4.  9710 7,33 

5.  9712 7,63 

6.  9713 8,36 / 8,60 (cu facultativă) 

7.  9718 7,66 / 7,85 (cu facultativă) 

8.  9720 6,93 / 7,51 (cu facultativă) 

9.  9722 Analiză matematică -4,4-de plata 50 lei 

10.  9724 8,00 

11.  9725 8,23 

12.  9728 Mecanică-4 

13.  9730 8,93 

14.  9731 9,36 / 9,45 (cu facultativă) 

15.  9734 9,36 / 9,45 (cu facultativă) 

16.  9736 9,36 / 9,45 (cu facultativă) 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 

17.  9738 Mecanică-4 

18.  9740 8,16 

19.  9742 8,86 

20.  9746 7,70 

21.  9748 

Analiză matematică-abs. 
Algebră, geometrie analitică și diferențială-abs. 
Logică computațională-abs. 
Mecanică-abs. 
Limbi străine I-abs. 

22.  9750 6,23 

GRUPA 2 

1.  9703 Mecanică-4,4-de plata 50 lei 

2.  9705 8,90 / 8,96 (cu facultativă) 

3.  9707 8,93 / 9,00 (cu facultativă) 

4.  9709 8,10 / 8,15 (cu facultativă) 

5.  9711 8,20 / 8,31 (cu facultativă) 

6.  9714 
Analiză matematică-4,4-de plata 50 lei 
Mecanică-3,4-de plata 50 lei 
Limbi străine I-abs. 

7.  9715 Analiză matematică-4,4-de plata 50 lei 

8.  9717 6,70 

http://www.utcb.ro/
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 

9.  9719 Mecanică-4,4-de plata 50 lei 

10.  9721 6,86 / 6,93 (cu facultativă) 

11.  9723 
Analiză matematică-4,4-de plata 50 lei 
Mecanică-4,4-de plata 50 lei 

12.  9725 8,80 

13.  9727 6,33 

14.  9729 Analiză matematică-abs. 

15.  9732 7,83 

16.  9733 7,80 

17.  9735 6,93 

18.  9737 8,20 / 8,45 (cu facultativă) 

19.  9739 8,00 

20.  9741 7,90 

21.  9743 7,16 

22.  9745 8,53 / 8,81 (cu facultativă) 

23. , 9747 8,86 

24.  9749 
Analiză matematică-4 
Mecanică-3 

25.  9751 7,76 

http://www.utcb.ro/
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 

Studenţi amânaţi excepțional școlarizați cu taxă : 

26.  9628 

Analiză matematică-abs. 
Algebră, geometrie analitică și diferențială-abs. 
Logică computațională-abs. 
Mecanică-abs. 
Limbaje de programare I-abs. 
DSU I: Economie generală-abs. 

   15.02.2021 
   MMG 
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