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Situația școlară a studenţilor anului II ACH 2021 – 2022 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

GRUPA 1 

1.  
9640  
Neînscris în an 

Matematici speciale-4 
Mecanică I - 4 
Practică topografică (Practică I) 

 
 

2.   9695 
Algebră, geometrie analitică și diferențială-abs. 
Analiză matematică II - 4 
Matematici speciale-abs. 

 
 

3.  9642 7,76  

4.  

9646 Analiză matematică I - 3,4- de plata 50 lei 
Algebră, geometrie analitică și diferențială - 4 
Analiză matematică II - abs. 
Matematici speciale - abs. 
Mecanică I - abs. 

 
 

5.  

9648 Geometrie descriptivă - abs. 
Chimie - 4 
Analiză matematică II - 4 
Mecanică I - abs. 

 
 

6.  9650 Algebră, geometrie analitică și diferențială - 4,4-
de plată 50 lei 
Geometrie descriptivă-abs. 
Analiză matematică II-abs. 
Matematici speciale-abs. 
Mecanică I-abs. 

 

7.  
9652 Matematici speciale-4 

Mecanică I-2 
Desen tehnic și infografică-abs. 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

8.  9655 
Analiză matematică II-4,4 de plată 50 lei 
Mecanică I-2 

 
 

9.  9657 Mecanică I-4,3 de plată 50 lei  

10.  9660 

Algebră, geometrie analitică și diferențială-4 
Informatică aplicată-abs. 
Geometrie descriptivă-abs. 
Chimie-4 
Analiză matematică II-4 
Fizică I-abs. 
Mecanică I-3 
Materiale de construcții-abs. 
Desen tehnic și infografică-abs. 

 
 

11.  9664 8,32  

12.  9666 
Analiză matematică II-4,4 de plată 50 lei 
Mecanică I-abs 
Materiale de construcții-abs. 

 
 

13.   9669 8,71  

14.  9671 
Analiză matematică II-4,4,4 de plată 50 lei 
Mecanică I - 2 

 
 

15.  9699 Mecanică I-4,4 de plată 50 lei  

16.  9675 
Matematici speciale-4 
Mecanică I-abs 

 
 

17.   9678 
Algebră, geometrie analitică și diferențială-4 
Mecanică I-abs. 

 
 

18.  9679 Mecanică I-3,4 de plată 50 lei  

19.  9680 7,79  
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

20.  

 9689 Analiză matematică II-4 
Matematici speciale-4 
Mecanică I-abs. 
Practică topografică (Practică I) 

 
 

21.  

9691 DSU I-Economie generală-2 
Mecanică I-abs. 
DSU II: Filosofia științei-abs 
DO2:limba engleză -abs. 

 
 

22.  9693 Mecanică I-2  

23.  9578 Neînscris în an   

24.  9639Neînscris în an   

25.  9506 

Analiză matematică I-abs 
Algebră, geometrie analitică și diferențială-abs 
Analiză matematică II-abs. 
Matematici speciale-abs 
Mecanică I-2,2 de plată 50 lei 
Desen tehnic și infografică I-abs. 

Mecanică II-abs 
Rezistența materialelor I-abs 
Desen tehnic și infografică II-abs 
Statică și stabilitatea construcțiilor I-abs 
Rezistența materialelor II-abs 
Clădiri-4 
Hidraulică II-abs 
Practică tehnologică(practică II)-abs 

26.  7874 

Chimie-4 
Analiză matematică II-3 
Fizică I-4 
Mecanică I-abs. 
Materiale de construcții-abs. 

Mecanică II-abs 
Rezistența materialelor I-abs 
Fizică II-abs 
Hidraulică I-abs 
Elemente de arhitectură și sistematizare-
4,4 de plată 50 lei 
Mașini de construcții-abs 
Desen tehnic și infografică II-abs 
Limbi moderne III-abs 
Statică și stabilitatea construcțiilor I-abs 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

Rezistența materialelor II-abs 
Clădiri-abs 
Hidraulică II-abs 
Construcții din beton armat și 
precomprimat I-abs 
Educație fizică și sport II-abs 
Proiectare asistată de calculator-abs 
Practică tehnologică(practică II)-abs 
Limbi moderne Iv-abs 

27.  9815 

Chimie-diferență de plată 50 lei 
Topografie -diferență de plată 50 lei 
Materiale de construcții- diferență de plată 50 lei 
Practică topografică(Practică I)- diferență de 
plată 50 lei 
Limbi moderne I- diferență de plată 50 lei 

Mecanică II-abs 
Elemente de arhitectură și sistematizare-
abs 
Mașini de construcții-abs 
Desen tehnic și infografică II-abs 
Geologie inginerească-abs 
Limbi moderne III-abs 
Statică și stabilitatea construcțiilor I-abs 
Rezistența materialelor II-abs 
Clădiri-abs 
Construcții din beton armat și 
precomprimat I-abs 
Educație fizică și sport II-abs 
Proiectare asistată de calculator-abs 
Practică tehnologică(practică II)-abs 
Limbi moderne Iv-abs 

GRUPA 2 

1.  9643 Mecanică I-3,3 de plată 50 lei  

2.   9645 
Analiză matematică I-4,3- de plata 50 lei 
Algebră, geometrie analitică și diferențială-4,4-de 
plata 50 lei 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

Informatică aplicată-abs. 
Chimie-4 
Analiză matematică II-abs. 
Matematici speciale-abs. 
Fizică I-abs. 
Mecanică I-abs. 
Materiale de construcții-abs. 
Desen tehnic și infografică I-abs. 

3.  

 9647 Geometrie descriptivă-abs. 
Analiză matematică II-4 
Matematici speciale-4 
Mecanică I-2 

 
 

4.   9649 
Analiză matematică II-4,4 de plata 50 lei 
Mecanică I-2 

 
 

5.  9656 

Geometrie descriptivă-abs. 
Analiză matematică II-4 
Matematici speciale-4 
Fizică I-abs. 
Mecanică I-abs. 

 
 

6.  9658 6,66  

7.  9659 7,59  

8.  9696 

Geometrie descriptivă-abs. 
Analiză matematică II-4,4 de plata 50 lei 
Matematici speciale-4 
Fizică I-abs. 
Mecanică I-abs. 
Desen tehnic și infografică I-abs. 

 
 

9.  9661 
Matematici speciale-4,4 de plata 50 lei 
Mecanică I-2 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

10.  9663 7,23  

11.  9665 

Algebră, geometrie analitică și diferențială-4,4-de 
plată 50 lei 
Geometrie descriptivă-abs. 
Matematici speciale-abs. 
Mecanică I-2 

 

12. ,  9667 
Matematici speciale-4 
Mecanică I-abs. 

 
 

13.  9672 
Analiză matematică II-4,4 de plata 50 lei 
Matematici speciale-4,4 de plata 50 lei 
Mecanică I-2,2,2 de plata 50 lei 

 
 

14.  9673 

Algebră, geometrie analitică și diferențială-4 
Geometrie descriptivă-abs. 
Analiză matematică II-abs. 
Matematici speciale-abs. 
Mecanică I-abs. 
Materiale de construcții-abs. 
Desen tehnic și infografică I-abs. 
DSU II: Filosofia științei-abs 

 
 

15.  9677 

Algebră, geometrie analitică și diferențială-4,4 de 
plata 50 lei 
Geometrie descriptivă-abs. 
Matematici speciale-4 
Fizică I-4 
Mecanică I-abs. 
Materiale de construcții-abs. 
Educație fizică și sport-abs. 

 

16.  9685 
Algebră, geometrie analitică și diferențială-4,4-de 
plată 50 lei 
Analiză matematică II-abs. 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

Matematici speciale-4 
Mecanică I-abs. 
Desen tehnic și infografică I-abs. 

17.  9687 

Algebră, geometrie analitică și diferențială-4 
Geometrie descriptivă-abs. 
Analiză matematică II-abs. 
Matematici speciale-abs. 
Mecanică I-abs. 
Desen tehnic și infografică I-abs. 

 
 

18.  9688 

Analiză matematică I-3,4,4- de plata 50 lei 
Geometrie descriptivă-abs. 
Analiză matematică II-4 
Matematici speciale-abs. 
Fizică I-4 
Mecanică I-2 
Desen tehnic și infografică I-abs. 

 
 

19.  9690 

Analiză matematică I-4,4- de plata 50 lei 
Algebră, geometrie analitică și diferențială-4 
Geometrie descriptivă-abs. 
Chimie-4,4- de plata 50 lei 
Analiză matematică II-abs. 
Matematici speciale-abs. 
Fizică I-abs 
Mecanică I-abs. 
Materiale de construcții-abs. 
Desen tehnic și infografică I-abs. 

 
 

20.   9692 7,66  

21.  9694 9,20  

22.  9537 Neînscris în an   
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

23.  
 
9538 

Analiză matematică I-4 
Algebră, geometrie analitică și diferențială-abs 
Chimie-4 
Topografie-4 
Analiză matematică II-abs 
Matematici speciale-abs 
Mecanică I-2,2,3 de plată 50 lei 
Desen tehnic și infografică I-abs 

Mecanică II-3 
Hidraulică I-abs 
 

24.  
 
9559 

Analiză matematică II-4 
Matematici speciale-4 
Mecanică I-3,3 de plată 50 lei 
Desen tehnic și infografică I-abs. 

Mecanică II-abs 
Rezistența materialelor I-4 
Fizică II-4 
Elemente de arhitectură și sistematizare-
abs 
Mașini de construcții-abs 
Desen tehnic și infografică II-abs 
Geologie inginerească-abs 
Limbi moderne III-abs 
Statică și stabilitatea construcțiilor I-abs 
Rezistența materialelor II-abs 
Clădiri-abs 
Hidraulică II-abs 
Discipline socio-umane III-abs 
Construcții din beton armat și 
precomprimat I-abs 
Proiectare asistată de calculator-abs 
Practică tehnologică(practică II)-abs 
Limbi moderne IV-abs 

25.  
 
9585 

Geometrie descriptivă-abs 
Analiză matematică II-abs. 
Matematici speciale-abs 
Fizică I-abs 

Mecanică II-2 
Hidraulică II-4 
Elemente de arhitectură și sistematizare-
abs 

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/


 
 

         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.  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II 

Mecanică I-4,4 de plată 50 lei 
Desen tehnic și infografică I-abs. 

Statică și stabilitatea construcțiilor I-abs 
Rezistența materialelor II-abs 
Clădiri-abs 
Hidraulică II-abs 
Construcții din beton armat și 
precomprimat I-abs 
Proiectare asistată de calculator-abs 
Practică tehnologică(practică II)-abs 

26.  
 9055 
Neînscris în an 

  

27.  
 9523 
Neînscris în an 

  

28.  8299 

Geometrie descriptivă - diferență de plată 50 lei 
Chimie-diferență de plată 50 lei 
Analiză matematică II-abs. 
Mecanică I-4,4 de plată 50 lei 
Materiale de construcții- diferență de plată 50 lei 

Mecanică II-abs 
Rezistența materialelor-abs 
Fizică II-abs 
Elemente de arhitectură și sistematizare-
abs 
Mașini de construcții-abs 
Desen tehnic și infografică II-abs 
Statică și stabilitatea construcțiilor I-abs 
Rezistența materialelor II-abs 
Clădiri-abs 
Hidraulică II-abs 
Proiectare asistată de calculator-abs 
Practică tehnologică(practică II)-abs 
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