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Situația școlară a masteranzilor anului II IHPM - Elective 2, 2020 / 2021, 02.03.2021 
 

Nr. crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

1.  896           Hidraulică (complemente II) - abs. 
 

Reabilitarea structurilor hidroedilitare-abs. 
Procedee speciale de tratare a apei-abs. 
Epurarea avansată a apelor uzate 
Programe de calcul utilit. în sisteme de alimentare  
cu apă – abs. 
DO4: Epurare ape uzate 

2.  897 - 30 credite 

3.  898 - 30 credite 

4.  900 - 30 credite 

5.  902 - Programe de calcul utilit. în sisteme de alimentare  
cu apă – abs. 

6.  903 - 30 credite 

7.  908 - 30 credite 

8.  910 - 30 credite 

9.  913 - 30 credite 
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10.  914 - 30 credite 

11.  916 - 30 credite 

12.  917 - 30 credite 

13.  919     

Calcul numeric și aplicații științifice-abs 
Sisteme informatice geografice-abs. 
Etică și integritate academică-abs. 
Hidraulică (complemente II) - abs. 
Ingineria apelor subterane - abs. 

Reabilitarea structurilor hidroedilitare-abs. 
Programe de calcul utilit. în sisteme de alimentare  
cu apă – abs. 
DO4: Epurare ape uzate industriale 

14.  920   Ingineria apelor subterane - abs. 
Programe de calcul utiliz. în sisteme de alimentare  
cu apă – abs. 

15.  921  

Sisteme informatice geografice-abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă-abs. 
Hidraulică (complemente II) - abs. 
Ingineria apelor subterane - abs. 
DO2: Ape urbane-abs. 

ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE 

16.  922 - 30 credite 

17.  923 - 30 credite 

18.  951 - 30 credite 

19.  924                             
Etică și integritate academică-abs. 
Hidraulică (complemente II) - abs. 
Ingineria apelor subterane - abs. 

Reabilitarea structurilor hidroedilitare-abs. 
Procedee speciale de tratare a apei-abs. 
Epurarea avansată a apelor uzate 
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DO2.Ape urbane-abs. 
DO3.Amenajarea teritoriului și dezvoltare 
regională-abs. 

Programe de calcul utilit. în sisteme de alimentare  
cu apă – abs. 

 
20.  925 - 30 credite 

21.  926 - 30 credite 

22.  865   

Sisteme informatice geografice-abs. 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă-abs. 
Hidraulică (complemente II) - abs. 
Ingineria apelor subterane - abs. 
DO2.Ape urbane-abs. 

ABSENT  LA TOATE DISCIPLINELE 

23.  928 - 30 credite 

Masteranzi amânați pentru obținerea numărului de credite școlarizați cu taxă: 

24.  745 Hidraulică (complemente II) - abs. 
Ingineria apelor subterane - abs. 

Programe de calcul utilit. în sisteme de alimentare 
cu apă - abs 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație – 

25.  837 - 
 

Programe de calcul utilit. în sisteme de alimentare  
cu apă – abs. 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - 

26.  720 - Practică de cercetare- proiectare - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - 
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