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

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II 
Anul III – semestrul 1 

GRUPA 1 

1.  9456 7,16 8,16  9,00 / 9,06 (cu facultativă) 

2.  9460 Electrotehnică – 4  60 credite DO4: Etică și integritate-abs. 

3.  9462 Electrotehnică – 4 
Proiectare asistată de calculator -  4,4 
(de plată 50 lei) 

30 credite 

4.  9464 5,81 7,18 7,66 

5.  9470 60 credite 60 credite 30 credite 

6.  9471 7,40 8,69 9,30 

7.  9482 Electrotehnică – abs. 60 credite 30 credite 

8.  9483 
Mecanică – 4,24,4(de plată 50 lei) 
Electrotehnică – 4, 4,4,4(de plată 50 
lei) 

60 credite 
30 credite 

9.  9486 
6,83 

 
6,66 8,26 

10.  9489 
Mecanică – 2, 3 (de plata 50 lei) 
Electrotehnică – abs. 
Fizică – 4, 4- de plata 50 lei 

PAC - 4 

Modelare,simulare-abs. 
Semnale și sisteme-4 
Ingineria reglării automate-abs. 
DO2: Vizualizarea datelor geospațiale-
abs. 

11.  9490 7,67 8,23 8,83 

12.  9491 8,13 8,81 9,23 / 9,34 (cu facultativă) 

13.  9493 
Mecanică – 2,2 (de plata 50 lei) 
Electrotehnică – 4 
Practică I-abs. 

PAC – 4,4- de plata 50 lei 
Practica II- abs 

ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE 

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

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II 
Anul III – semestrul 1 

14.  8919 

Mecanică – abs. 
Electronică analogică – 
abs./diferență 
Electrotehnică – abs. 

Electronică digitală – abs. 
Limbaje de programare III – abs. 
Limbi străine III – abs. 
Grafică pe calculator- abs 
Practică II-  abs. 

ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE 

15.  9495 9,23 8,71  9,20 

16.  9497 7,59 
Grafică pe calculator- abs 
PAC – abs 

30 credite 

17.  9499 7,44 7,67  7,53 

18.  9503 

Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și 
diferențială – 4 
Mecanică – abs. 
Electrotehnică – abs. 
Practică I – abs. 

Analiză combinatorică – 4 
Introducere în automatică – 4,3-de plată 
50 lei 
Practică II- abs 

DO4: Etică și integritate-abs. 

Studenţi amânaţi pentru obţinerea numărului de credite – cu taxă:  

19.  9414 
Mecanică – 2 
Electrotehnică – 4  

Analiză combinatorică și algoritmica 
grafurilor – 4 
Limbaje de programare III – abs. 
Matematici speciale – abs. 

Modelare, simulare – abs. 
Structuri de date și algoritmi – abs. 
Optimizări – abs. 
DO 1: Mecatronică și robotică – abs. 
DO 2: Vizualizarea datelor geospațiale 
– abs. 
DO 3: Higrotermica construcțiilor – 
abs. 
DO4:Etică și integritate-abs. 

GRUPA 2   

1.  9459 Electrotehnică – abs. 60 credite 30 credite 

2.  9461 8,25 8,62  9,10 

3.  9463 6,32 7,74  8,40 

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

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II 
Anul III – semestrul 1 

4.  9465 8,27 8,57 9,26 / 9,31 (cu facultativă) 

5.  9467 Electrotehnică – 4, 4 (de plata 50 lei) 60 credite 30 credite 

6.  9469 Electrotehnică – abs. Introducere în automatică – abs. 30 credite 

7.  9475 7,13 7,35 8,60 

8.  9477 7,49 Teoria sistemelor automate- abs ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE 

9.  9479 7,62 7,88 8,66 

10.  9480 8,94 9,11  9,40 

11.  9485 
Mecanică – 3 
Electrotehnică – abs. 

60 credite 30 credite 

12.  9487 6,13 8,10 8,70 

13.  9488 Electrotehnică – abs. 60 credite 30 credite 

14.  9492 5,98 7,38  9,06 

15.  9494 6,89 7,69  8,60 

16.  9496 
Mecanică – 4, 4, 4,2 
(de plata 50 lei) 

60 credite 30 credite 

17.  9498 
Mecanică – 2,2 
(de plata 50 lei) 

Analiză combinatorică – 4,4 
(de plata 50 lei) 
 

DO2: Vizualizarea datelor geospațiale – 
4  

18.  9500 9,01 9,45  9,56 

19.  9502 
Mecanică – 3, 4, 4 (de plata 50 lei) 
Electrotehnică – abs. 

Analiză combinatorică – abs. 
Electronică digitală – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Teoria sistemelor automate- 2 
Tehnici de programare- abs 

ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE 

20.  9504 
Mecanică – 2,2(de plata 50 lei) 
Fizică – 4 
Limba germană II- abs 

Analiză combinatorică – abs. 
Limbaje de programare III – 4 
Limbi germană III – abs. 

Modelare, Simulare-abs. 
Structuri de date și algoritmi - 3 
DO2: Vizualizarea datelor geospațiale-4 

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

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II 
Anul III – semestrul 1 

Practică I – abs. Teoria sistemelor automate- 2 
Grafică pe calculator- abs 
Proiectare asistată de calculator- abs 
Limba germană IV - 4 
Practică II-  abs. 

DO3:Higrotermica clădirilor-abs. 
DO4:Etică și integritate-abs. 

21.  9505 6,94 7,50  9,30 / 9,40 (cu facultative) 

Studenți de etnie rromă școlarizați pe locuri de la buget:  

22. , 9474 
Mecanică – abs. 
Electrotehnică – abs. 

Matematici speciale – 4,4(de plata 50 lei) ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE 

Studenți școlarizați pe locuri de la buget, cu reluarea activității după întrerupere de studii: 

23.  9310 
Mecanică –2 
Electrotehnică – 4. 

Analiză combinatorică – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Matematici speciale – abs. 
Teoria sistemelor automate- abs.  

Ingineria reglarii automate- abs. 
DO 3: Higrotermica construcțiilor – 
abs. 
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