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Situația școlară a studenţilor anului III ISPM 2021– 2022 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II Anul III 

1.  9528 7,69 
Mecanică II-3,3,3 de plată 50 lei 
Statică I – 3,3 de plată 50 lei 

 
 

2.  9529 6,72 Statică I – abs.  

3.  9530                                                                    7,50 7,72  

4.  9531 
Analiză matematică II – 4,4 de plată 
50 lei 
Mecanică I – 3,4,3,4 de plată 50 lei  

6,57  

5.  9533 Mecanică I –2,3 de plată 50 lei 
Mecanică II – 4,4 de plată 50 lei 
Clădiri– abs. 
Construcții din beton– abs. 

 

6.  9536 8,77 8,50  

7.  9541 

Geometrie descriptivă – abs. 
Analiză matematică II – 4 
Ecuații diferențiale și cu derivate 
parțiale – abs. 
Mecanică I–3,4 de plată 50 lei 
Desen Tehnic – abs. 

Mecanică II - 3 
Statică I – abs. 

 
 

8.  9548 
Geometrie descriptivă – 4 
Mecanică I–2,4,4 de plată 50 lei 

Mecanică II – 4,4,4 de plată 50 lei 
Statică I – 3,4 de plată 50 lei 

 

9.  9550 6,45 

Mecanică II – 4,4,4 de plată 50 lei 
Rezistența materialelor I – 4 
Rezistența materialelor II– abs. 
Clădiri– abs. 

 

10.  9553 
Ecuații diferențiale și cu derivate 
parțiale – abs. 

Statică I – abs.  

11.  9554 

Geometrie descriptivă – 4 
Analiză matematică II – abs 

Mecanică I– abs 
Desen Tehnic– abs 

Mecanică II – 2,3 de plată 50 lei 
Statică I – abs. 
Construcții din beton– abs. 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II Anul III 

12.  9557 

Algebră liniară – 4,4 de plată 50 lei 
Geometrie descriptivă – 4 
Ecuații diferențiale și cu derivate 
parțiale - 4 
Mecanică I –4,3 de plată 50 lei 

Mecanică II – 4,4 de plată 50 lei 
Statică I – abs. 
Clădiri– abs. 
Construcții din beton– abs. 

 
 

13.  9558 

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

Desen Tehnic– abs 

Mecanică II – 4,4 de plată 50 lei 
Construcții din beton– abs. 
 
 

 

14.  9514 

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

Mecanică II –2 
Hidraulică –4 
Statică I –abs. 
Construcții din beton – abs. 

 

15.  9560 8,22 8,23  

16.  9561 7,79 Mecanică II – 4,3,4 de plată 50 lei  

17.  9563 

Algebră liniară – 4 
Geometrie descriptivă – abs. 
Mecanică I –4,3 de plată 50 lei 
Desen Tehnic –abs. 

Mecanică II – abs. 
Elemente de arhitectură – 4,4 de plată 
50 lei 
Statică I – abs. 
Clădiri– abs. 
Hidraulica instalațiilor– abs. 
Construcții din beton– abs. 

 
 

18.  9520 
Analiză matematică I – 4,4,4,4 de 
plată 50 lei 
Mecanică I– abs. 

Mecanică II –abs. 
Rezistența materialelor I –abs 
Infografică –abs. 
Statică I –abs. 
Rezistența materialelor II–abs. 
Clădiri –abs. 
Construcții din beton – abs. 

 

19.  9565 6,57 7,27  
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I Anul II Anul III 

20.  9364 

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

Mecanică II –abs. 
Limbi străine III-Franceză – abs. 
Statică I –abs. 
Construcții din beton – abs. 
Limbi străine IV-franceză – abs. 

 

21.  9569 Mecanică I – abs. 

Mecanică II – 2 
Hidraulică – abs. 
Statică I – abs. 
Clădiri– abs. 
Construcții din beton– abs. 

 
 

22.  9574 
Analiză matematică II – 4,4 de plată 
50 lei 
Mecanică I– 4 

Mecanică II - 4 
Statică I – abs 

 

23.  9575 Mecanică I – abs. 

Mecanică II – 3 
Statică I – abs. 
Clădiri– abs. 
Construcții din beton– abs. 

 
 

24.  9576 5,76 7,47  

25.  9579 7,15 Mecanică II – 4,4,4 de plată 50 lei  

26.  9581 7,11 7,44  

27.  9582                                 6,79 7,57  

28.  9584 7,23 

Mecanică II-4 
Statică I – abs 
Clădiri–4 
Construcții din beton– abs. 

 

29.   9588                                            8,91 8,54  

30.   7658 Neînmatriculat    
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