
 
 

         Notă de informare. UTCB colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice admise la studii în cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor 
vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu modificările si completările ulterioare din legislația națională. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru studenți este afișată public la secretariatele din cadrul Universității. Informații detaliate și actualizate 
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității pot fi găsite și pe site-ul:  www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul UTCB, poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul:  www.utcb.ro.  

 
 
 

Situația școlară a studenţilor anului II ISPM 2020– 2021, SEMESTRUL 1 
 

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

             GRUPA 1  

1.  9528 - Mecanică II-3 

2.  9530 - Mecanică II-4 

3.  9536 - 30 credite 

4.  9541 

Analiză matematică I – 4 
Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 
abs. 
Mecanică I – 3 
Desen Tehnic – abs. 

Mecanică II - 3 
 

5.  9549 
Geometrie descriptivă – 4 
Mecanică I-4,4 (de achitat 50 lei pentru a 3-
a examinare) 

 
30 credite 

6.  9553 

Analiză matematică II – 4,4 (de achitat 50 
lei pentru a 3-a examinare) 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 
abs. 
Fizică I– abs. 
Mecanică I – 2 
Materiale de construcții – abs. 

 
30 credite 

7.  9555 

Algebră liniară – 4 
Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 

Mecanică II - 2 
Geologie inginerească - abs. 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

abs. 
Fizică I– abs. 
Mecanică I – abs. 
Desen Tehnic – abs 
DSU II Teoria cunoașterii– abs. 

8.  9557 

Algebră liniară – 4,4 (de achitat 50 lei 
pentru a 3-a examinare) 
Geometrie descriptivă – 4 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale - 
4 
Mecanică I –4 

Mecanică II – 4 
 

9.  9560 - 30 credite 

10.  9563 

Algebră liniară – abs. 
Geometrie descriptivă – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 
abs. 
Mecanică I –4 
Desen Tehnic –abs. 

Mecanică II – abs. 
Elemente de arhitectură - 4 
 

11.  9565 - Mecanică II – 4 

12.  9569 Mecanică I – abs. 
Mecanică II – 2 
Hidraulică – abs. 

13.  9575 Mecanică I – abs. 
Mecanică II – 3 
 

14.  9576 

Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale –
4 
Fizică I– 4 
Mecanică I –2 

Mecanică II – 2 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

Desen Tehnic –abs. 

15.  9579 - Mecanică II – 4 

16.  9581 - Mecanică II – 4 

17.  9585 

Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 
abs. 
Fizică I – abs. 
Mecanică I – 4,4 (de achitat 50 lei pentru a 
3-a examinare) 
Desen Tehnic – abs. 

Mecanică II – 2 
Hidraulică – 4 
Elemente de arhitectură - abs. 

18.  9514 

Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale –
4 
Mecanică I –2 

Mecanică II –2 
Rezistența materialelor I –4 
Hidraulică –4 
Statică I –abs. 
Rezistența materialelor II–abs. 
Clădiri –abs. 
Hidraulica instalațiilor –abs. 
Construcții din beton – abs. 
Chimia și biologia apei – diferență (de achitat 50 lei)  

       GRUPA 2 

1.  9529 - Mecanică II – 4 

2.  9531 

Analiză matematică II – 4,4 (de achitat 50 
lei pentru a 3-a examinare) 
Mecanică I – 3,4 (de achitat 50 lei pentru a 
3-a examinare) 

Mecanică II – 4 
 

3.  9533 Mecanică I –2, 3 (de achitat 50 lei pentru a Mecanică II – 4 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

3-a examinare)  

4.  9537 
 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – 4 
Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 
4 
Mecanică I –abs. 
Materiale de construcții– 4,4 (de achitat 50 
lei pentru a 3-a examinare) 
Desen Tehnic – abs. 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I – 4 
Fizică II – abs. 
Mașini de construcții – abs. 
Infografică – abs. 
Geologie inginerească – abs. 
Limbi străine III Franceză – abs. 
 
 
 

5.  9538 

Analiză matematică I – 4 
Algebră liniară – abs. 
Chimie – 4 
Topografie – 4 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale –
abs 
Mecanică I –2 
Desen Tehnic –abs 

Mecanică II – 3 
Hidraulică – abs. 
 

6.  9548 
Geometrie descriptivă – 4 
Mecanică I–2,4 (de achitat 50 lei pentru a 
3-a examinare) 

 
Mecanică II – 4 
 

7.  9550 - 
Mecanică II – 4 
Rezistența materialelor I – 4 

8.  l9554 

Geometrie descriptivă – 4 
Analiză matematică II – abs 

Fizică I – abs.  
Mecanică I– abs 
Desen Tehnic– abs 

 
 
Mecanică II – 2 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

9.  9558 

Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 
abs. 
Mecanică I– abs 

Desen Tehnic– abs 

Mecanică II – 4 
 
 

10.  9559 

Analiză matematică II – 4 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 
4 
Mecanică I– 3,3(de achitat 50 lei pentru a 
3-a examinare) 
Desen Tehnic– abs 

Mecanică II – abs. 
Rezistența materialelor I – 4 
Fizică II – 4 
Elemente de arhitectură-abs. 
Mașini de construcții-abs. 
Infografică-abs. 
Geologie inginerească-abs. 
Limbi străine III-Engleză-abs. 

11.  9561 - Mecanică II-4 

12. , 9568 

Analiză matematică I – abs. 
Algebră liniară – abs.,4 
Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II – abs 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 
4 
Mecanică I– 3    
Desen Tehnic– abs. 
Practică I(topografică) – abs. 

 
Mecanică II-abs. 
Rezistența materialelor I – 4 
Fizică II – abs. 
Hidraulică-4 
Infografică-abs. 
Geologie inginerească-abs. 
 
 

13.  9574 
Analiză matematică II – 4,4(de achitat 50 
lei pentru a 3-a examinare) 
Mecanică I– abs. 

 
Mecanică-4 
Hidraulică-4 
 

14.  9578 
Algebră liniară – 4 

Analiză matematică II – 4 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 

 
ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

abs. 
Mecanică I– 3 
Materiale de construcții– abs. 

15.  9582 - 
Mecanică-4 
 

16.  9584 - 
Mecanică-4 
 

Student din Republica Albania școlarizat pe locuri de la buget-bursieri ai Statului Român: 

17.  9588 - 30 credite 

Studenți amânați școlarizați pe locuri de la buget (înmatriculați la ACH): 

18.  9520 
Analiză matematică I – 4,4,4(de achitat 50 
lei pentru a 3-a examinare) 
Mecanică I– abs. 

Mecanică II –abs. 
Rezistența materialelor I –abs 
Infografică –abs. 
Statică I –abs. 
Rezistența materialelor II–abs. 
Clădiri –abs. 
Hidraulica instalațiilor –2,3 
Construcții din beton – abs. 
Chimia și biologia apei – diferență-de achitat 50 lei 

19.  9639 

Analiză matematică I – abs. 
Limbi străine I - spaniolă – abs. 
Analiză matematică II – abs. 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 
abs. 
Fizică I – abs.  
Mecanică I– abs 
Materiale de construcții– abs. 
Desen Tehnic– abs. 
DSU II: Teoria cunoașterii-abs. 

Mecanică II –abs. 
Rezistența materialelor I –abs 
Fizică II – abs. 
Hidraulică –abs. 
Mașini de construcții –abs. 
Geologie inginerească –abs.  
Limbi străine III - spaniolă – abs. 
Statică I –abs. 
Rezistența materialelor II–abs. 
Clădiri –abs. 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

Hidraulica instalațiilor –abs. 
Construcții din beton – abs. 
Chimia și biologia apei – diferență-de achitat 50 lei 

Student cu reluarea activității după întrerupere de studii, pe locuri de la buget (înmatriculat la ACH): 

20.  9364 

Analiză matematică II– 4 
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale – 
abs. 
Mecanică I– abs 
Materiale de construcții– abs. 

Mecanică II –abs. 
Infografică –abs. 
Educație fizică și sport II–abs. 
Limbi străine III-franceză – abs. 
Statică I –abs. 
Rezistența materialelor II–abs. 
Clădiri –abs. 
Hidraulica instalațiilor –abs. 
Disciplina socio umană III – abs 
Construcții din beton – abs. 
Chimia și biologia apei – diferență-de achitat 50 lei 
Limbi străine IV-franceză – abs. 
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