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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 

1.  985 30 credite 

2.  986 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
Etică și integritate academică– abs. 

3.  987 30 credite 

4.  989 30 credite 

5.  990 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică(Complemente I) – abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă– abs. 
Etică și integritate academică– abs. 

6.  991  

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică(Complemente I) – abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă– abs. 

7.  992 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică(Complemente I) – abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
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Gospodărirea calitativă a resurselor de apă– abs. 
Etică și integritate academică– abs. 

8.  993 30 credite 

9.  994 Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 

10.  995 Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
 

11.  996 30 credite 

12.  997 Sisteme informatice geografice– abs. 
 

13.  998 Sisteme informatice geografice– abs. 
 

14.  999 30 credite 

15.  1000 30 credite 

16.  1001 30 credite 

17.  1002 Sisteme informatice geografice– abs. 
Etică și integritate academică– abs. 

18.  1003 30 credite 

19.  1004 30 credite 

20.  1005 30 credite 

21.  10063 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică(Complemente I) – abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă– abs. 
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Etică și integritate academică– abs. 

22.  1007 30 credite 

23.  1008 30 credite 

24.  1009 30 credite 

25.  1010 30 credite 

26.  1011 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
Etică și integritate academică– abs. 

27.  1012 30 credite 

28.  1013 Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 

29.  1014 30 credite 

30.  1015 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică(Complemente I) – abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă– abs. 
Etică și integritate academică– abs. 

Masteranzi școlarizați cu taxă: 

31.  1017 30 credite 

32.  1018 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică(Complemente I) – abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
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Gospodărirea calitativă a resurselor de apă– abs. 
Etică și integritate academică– abs. 

33.  1019 Etică și integritate academică– abs. 

Masterand reînmatriculat pe locuri cu taxă: 

34.  726 

Calcul numeric și aplicații științifice– abs. 
Hidraulică(Complemente I) – abs. 
Sisteme informatice geografice– abs. 
Statistică și probabilități– abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă– abs. 
Etică și integritate academică– abs. 
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