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Situația școlară a studenţilor anului II Master IG 2020– 2021, 18.12.2020 
 

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

1.  931 Metode numerice – 4 
Mecanica avansată a pământurilor – 4 

DO4: Lucrări de denaje și epuismente-4 
 

2.  932 

Metode numerice – 4 
Geologie inginerească – abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – 4 
Geotehnica mediului înconjurător I-abs. 
Fundații speciale-abs. 
Metode experimentale în ingineria geotehnică-abs. 
DO2: Modele constitutive la pământuri-abs. 

 
ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE 

3.  933 Metode experimentale în ingineria geotehnică-abs. 30 credite 

4.  934 8,54 8,06 

5.  935 8,59 

Dinamica pământurilor și inginerie 
geotehnică seismică- abs. 
DO4.Lucrări de drenaje și epuismente-abs. 
DO5:Fundații în condiții dificile de teren- abs. 

6.  936      8,44 8,40 

7.  937 
Metode numerice – abs. 
Mecanica avansată a pământurilor – 4 
DO 1: Sisteme geografice informaționale – abs. 

DO4.Lucrări de drenaje și epuismente-4 
 

8.  938 8,47 8,13 

9.  939 8,66 8,00 

10.  940 8,69 9,00 

11.  943          9,89 9,53 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul  II 

12.  944                8,30 8,76 

13.  945 Geotehnica mediului înconjurător – abs. 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs. 

30 credite 

14.  946 8,45 8,20 

Masteranzi din. Rep. Moldova școlarizați pe locuri  de la buget-bursieri ai Statului Român: 

15.  948 
Complemente de teoria elasticității și plasticității – 
abs. 

DO4.Lucrări de drenaje și epuismente-abs. 
DO5:Fundații în condiții dificile de teren- abs. 

16.  949 8,22 7,20 

17.  950 8,45 9,20 

Masteranzi școlarizați cu taxă: 

18. z 947 9,89 10 

19.  162 Etică și integritate academică: diferență - abs. ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE 

20.  876 

Metode numerice – abs. 
Complemente de teoria elasticității și plasticității - 
abs. 
Geotehnica mediului înconjurător I - abs. 

Lucrări  de susținere- abs. 
Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 

21.  879 Mecanica avansată a pământurilor - 4 
Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 

22.  883 60 credite 
Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 

23.  682 DO2.Modele constitutive la pământuri - 4 30 credite 

Masteranzi cu reluarea activității după întrerupere de studii: 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele studentului Anul I Anul  II 

24.  660 

Complemente de teoria elasticității și plasticității - 
abs. 
Investigarea terenurilor de fundare -4 
Etică și integritate academică: diferență  
Geotehnica mediului înconjurător I - abs. 
Fundații speciale - abs. 

Lucrări  de susținere- 4 
Geotehnica mediului înconjurător II- abs. 
DO4.Lucrări de drenaje și epuismente 
DO5.Fundații în condiții dificile de teren-abs. 
Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 

25.  820 

Metode numerice – abs. 
Complemente de teoria elasticității și plasticității - 
abs. 
Geologie inginerească – abs. 
Etică și integritate academică: diferență  
Fundații speciale - abs. 
Metode experimentale în ingineria geotehnică- abs. 

Lucrări  de susținere- abs. 
Geotehnica mediului înconjurător II- abs. 
DO5.Fundații în condiții dificile de teren-abs. 
Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 

26.  596 9,06 
Practică de cercetare-proiectare: - 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație: 
- 
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