
 
 

           

 
Situația școlară a studenţilor anului IV IME 2020– 2021, 15.02.2021 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II Anul III Anul IV 

1.  9366 - - - 30 credite 

2.  9368 - - - Depozite ecologice de 
deșeuri:absent 

3.  9110 

Fizică generală:4,4- 
(de achitat 50 lei, taxa a 3-a 
examinare) 
Analiză matematică II:4,4,4,4 
(de achitat 50 lei, taxa a 5-a 
examinare) 
Termodinamică:4,4 
(de achitat 50 lei, taxa a 3-a 
examinare) 

- 

Mecanica pământurilor: 4,4,4 
(de achitat 50 lei, taxa a 4-a 
examinare) 
Hidrologie și hidrogeologie: absent 
Inginerie costieră: 2 

Depozite ecologice de 
deșeuri:absent 
Godpodărirea apelor:absent 
Sisteme informatice 
geografice:absent 

4.  9375 - - - 30 credite 

5.  8766 Termodinamică: absent 

Ecuațiile fizicii 
matematice-4,4 
(taxa a 3-a examinare 
achitată) 
 

Ingineria apelor subterane: 4 
Hidrologie și hidrogeologie: absent 
Alimentări cu apă și canalizări: 
absent 
Inginerie costieră: absent 
Regularizări de râuri și îndiguiri: 
absent 
DO2.Hidraulica râurilor: 4,3 
(de achitat 50 lei, taxa a 3-a 
examinare) 

Epurarea apelor uzate:absent 
Depozite ecologice de 
deșeuri:absent 
Economia mediului:absent 
Sisteme informatice 
geografice:absent 

 

6.  9339 
Analiză matematică II:4,4,4 
(de achitat 50 lei, taxa a 4-a 
examinare) 

- - 
Economia mediului:absent 
Sisteme informatice 
geografice:4 

7.  9383 - - - Economia mediului:absent 



 
 

           
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II Anul III Anul IV 

 

8.  9290 - - Hidrologie și hidrogeologie: absent 

Epurarea apelor uzate:absent 
Sisteme informatice 
geografice:absent 

 

Studenți amânați pentru obținerea numărului de credite-școlarizați cu taxă: 

9.  8949 - 
Termotehnică: 4,4-de 
achitat 50 lei 
 

- 
Practică pentru proiectul de 
diplomă: - 
Elaborare proiect diplomă: - 

10.  9109 - - 
 

Hidrologie și hidrogeologie: absent 
Inginerie costieră:4,2-de achitat 50 
lei 

Practică pentru proiectul de 
diplomă: - 
Elaborare proiect diplomă:- 

11.  9113 - - 
Hidrologie și hidrogeologie: absent 
Inginerie costieră: 2 

Sisteme informatice geografice: 
absent 
Practică pentru proiectul de 
diplomă: - 
Elaborare proiect diplomă:- 

12.  9280 - Termotehnică: 4 
 

Inginerie costieră: 4,4-de plata 50 
lei 

Sisteme informatice geografice: 
absent 
Practică pentru proiectul de 
diplomă: - 
Elaborare proiect diplomă:- 

13.  8981 - - 

Mecanica pământurilor: 4 
Hidrologie și hidrogeologie: absent 
Inginerie costieră: absent 
Tratarea apei: absent 

Epurarea apelor uzate: a 
Sisteme informatice geografice: 
absent 
Remedierea terenurilor poluate: 
4 
Elaborare proiect diplomă: - 



 
 

           
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II Anul III Anul IV 

Student reînmatriculat pe locuri cu taxă: 

14.  
Dorobanțu N. Ionuț 
Nicolae (reînmatriculat 
pe locuri cu taxă) 8189 

- - 

Infografica(Dif):de plata 50 lei 
Inginerie costieră(7 proiect): 
absent 
 

DO4(activată în sem. II) 
Practică pentru proiectul de 
diplomă: - 
Elaborare proiect diplomă: - 

Student reînmatriculat pe locuri de la buget: 

15.  
Crăciun I. Cristian Dănuț 
(reînmatriculat pe locuri 
de la buget) 9106 

- - 

Mecanica pământurilor:4 
Ingineria apelor subterane: absent 
Hidrologie și hidrogeologie: 4 
Alimentări cu apă și canalizări: 
absent 
Inginerie costieră: absent 
Transportul poluanților în 
mediu:absent 
Regularizări de râuri și îndiguiri: 

absent 
Amenajări și construcții 

hidrotehnice: 
absent 
Tratarea apei: absent 
Practică II: absent 
DO2.Hidraulica râurilor: absent 

Epurarea apelor uzate:absent 
Microbiologie și 
toxicologie:absent 
Depozite ecologice de 
deșeuri:absent 
Economia mediului:absent 
Gospodărirea apelor:absent 
Sisteme informatice 
geografice:absent 
DO3:absent 
 

    


