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Situația școlară a studenţilor anului I AIA 2021 – 2022, până la data de 21.03.2022 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 

GRUPA 1 

1.  9822 8,86 

2.  9823 
8,03 

3.  9826 9,06 

4.  9827 7,10 

5.  9829 7,93 

6.  9831 7,40 

7.  9834 7,26 

8.  

9836 Analiză matematică – abs. 
Mecanică – 3, 3. De plată 50 lei 
Limbaje de programare I – 4 
Limba engleză I – abs. 

9.  
9838 Mecanică – 3 

Limbaje de programare I – 4 

10.  9840 Mecanică – 4, 3. De plată 50 lei 

11.  9841 Mecanică – 4, 4. De plată 50 lei 

12.  9843 7,53 

13.  9845 6,10 

14.  9846 7,86 

15.  9847 10 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 

16.  9849 Mecanică – 4, 4. De plată 50 lei 

17.  9851 8,53 

18.  9853 7,53 

19.  9855 Mecanică – 4, 4. De plată 50 lei 

20.  9857 8,36 

21.  9858 7,56 

22.  9861 Mecanică – 4, 3. De plată 50 lei 

23.  
9863 Mecanică – 3 

Limbaje de programare I – abs. 

24.  9867 Mecanică – 4,4 De plată 50 lei 

25.  9869 9,26 

Student din Ucraina școlarizat pe locuri finanțate de la buget-bursier al Statului 
Român-români se pretutindeni: 

26.  9871 8,26 

 GRUPA 2 

1.  9824 Mecanică – 3, 3. De plată 50 lei 

2.  9828 6,40 

3.  9830 Mecanică – 3, 3. De plată 50 lei 

4.  9832 9,40 

5.  9833 
Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și 
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diferențială - 4 
Mecanică – 3, 3. De plată 50 lei 

6.  9835 6,43 

7.  9837 Mecanică – 3, 4. De plată 50 lei 

8.  9839 7,40 

9.  9842 6,60 

10.  9844 
Analiză matematică – abs. 
Mecanică – 3 

11.  

9848 Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și 
diferențială – abs. 
Logică computațională – abs. 
Mecanică – abs. 
Limbaje de programare I – abs. 
Limba spaniolă I – abs. 

12.  9850 6,86 

13.  9852 Analiză matematică – abs. 

14.  9856 

Analiză matematică – 4,4 
Algebră, geometrie analitică și 
diferențială – abs. 
Mecanică – 2, 3. De plată 50 lei 

15.  9859 Mecanică – 2, 3. De plată 50 lei 

16.  9862 6,80 

17.  9864 Limbaje de programare I – 4,4 

18.  9865 Mecanică – 3, 3. De plată 50 lei 

http://www.utcb.ro/
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 

19.  9866 6,63 

20.  9868 
Mecanică – 3 
Limbaje de programare I – 4 

21. , 9870 7,63 

Student din Republica Moldova școlarizat pe locuri de la buget-bursier al Statului 
Român-români de pretutindeni: 

22.  9872 7,70 

Student din Liban școlarizat pe locuri de la buget –bursier al statului român: 

23.  9876 6,26 

   25.03.2022 
   MMG 
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