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

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II 

GRUPA 1  

1.  9704 6,50 6,40 

2.  
9706 Analiză matematică – 4. 

 
Matematici speciale 

3.  9708 8,23 8,10 

4.  9712 7,50 7,53 

5.  9713 8,72 8,63 

6.  9718 8,16 8,80 

7.  9720 7,59 7,86 

8.  9722 Electrotehnică – 4 Matematici speciale 

9.  9724 7,91 8,96 

10.  9725 8,08 

- Analiză combinatorică și algoritmica 
grafurilor 
- Electronică digitală 
- Introducere în automatică 
- Limbaje de programare III 
- Matematici speciale 
- Sisteme de operare 
- Limbi straine III 

11.  

9728 Mecanică-4 
Electrotehnică – 4 
Electronica analogică – abs. 
Fizică – abs. 

- Analiză combinatorică și algoritmica 
grafurilor 
- Electronică digitală 
- Introducere în automatică 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II 

DSU II Teoria cunoașterii- abs. 
Practica I-abs. 

- Limbaje de programare III 
- Matematici speciale 
- Sisteme de operare 

12.  9730 9,18 9,73 

13.  9731 9,47 9,86 

14.  9734 9,22 9,73 

15.  9736 9,40 9,86 

16.  9738 
Limba engleză I- De plată 50 lei ca diferență 

Limba engleză II – De plată 50 lei ca diferență 
7,83 

17.  9740 8,38 
- Introducere în automatică 
- Matematici speciale 

18.  9742 8,52 8,06 

19.  9746 8,06 8,06 

20.  9750 7,20 7,43 

 
Studenţi amânați  pentru obținerea numărului de credite: 

 

21.  

9472 

Algebră, geometrie analitică și diferențială – 4, 
4(de plată 50 lei) 
Mecanică – 3 
Electrotehnică – abs. 
Fizică – 4 

Analiză combinatorică și algoritmica grafurilor – 
abs. 
Electronică digitală – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Limbaje de programare III – (4) 
Matematici speciale – abs. 
Sisteme de operare – abs. 
Circuite electronice liniare - abs 
Teoria sistemelor automate - abs 
Masurări, senzori si traductoare- abs 
Tehnici de programare - abs 
Grafică pe calculator- 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 

Proiectare asistată de calculator- abs 
Limba engleză IV –abs 
Practica II- abs 

22.  

9556                                    Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și diferențiată – abs. 
Logică computațională – abs. 
Mecanică – abs. 
Electrotehnica - 4 
Electronica analogica - abs. 
Fizica- abs. 
Limba engleza II - abs. 
Practica I - abs. 

Analiză combinatorică – abs. 
Electronică digitală – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Matematici speciale – abs. 
Sisteme de operare – abs. 
Teoria sistemelor automate – 3,3(de plată 50 lei) 
Proiectare asistată de calculator - 4 
Practica II 

23.  Student reînmatriculat pe locuri de la buget 

24.  

9593   Arhitectura calculatoarelor – abs. 
Chimia și știința materilelor - abs. 

Electrotehnică – abs. 
Electronica analogica - abs. 
Fizica- abs. 

DSU II Teoria cunoașterii- abs. 
Limba engleza II - abs. 
Practica I - abs. 

Analiză combinatorică – abs. 
Electronică digitală – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Matematici speciale – abs. 
Limba engleză III –abs 

25.  Student transferat de la Politehnica la AIA II 

26.  

9874 Logică computațională diferenta de plata 50 lei – 
abs. 
Mecanică – abs. 
Chimia și știința materilelor diferenta de plata 50 
lei - abs. 
Fizică – abs. 
Limbaje de programare II diferenta de plata 50 lei 
– abs. 
Practica I diferenta de plata 50 lei - abs. 
 

Analiză combinatorică – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Limbaje de programare III – abs. 
Sisteme de operare – abs. 
Limba străină III –abs. 
Teoria sistemelor automate – abs. 
Masurări, senzori si traductoare- abs 
Tehnici de programare - abs 
Proiectare asistată de calculator- abs 
Limba străină IV –abs. 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II 

Practica II 
Educație fizică III+IV – abs. 

GRUPA 2  

1.  9703 Practică I-abs. Introducere în automatică – abs. 

2.  9705 9,06 9,36 

3.  9707 9,28 9,96 

4.  9709 8,40 8,83 

5.  9711 8,49 8,33 

6.  9714 Electrotehnică –4,4- de plata 50 lei 
Matematici speciale – abs. 
Sisteme de operare – abs. 

7.  9715 Analiză matematică-4,4-de plata 50 lei 
Introducere în automatică – abs. 
Limba străină III –abs. 

8.  9717 7,49 6,16 

9.  9719 Mecanică-4,4-de plata 50 lei 

Analiză combinatorică – abs. 
Limbaje de programare III – abs. 
Matematici speciale – abs. 
Limba străină III –abs. 

10.  9721 7,47 Matematici speciale – abs. 

11.  9723 
Analiză matematică-4,4,4-de plata 50 lei 
Mecanică-4,4-de plata 50 lei 

Matematici speciale – abs. 

12.  9725 8,69 8,40 

13.  9727 6,77 6,36 

14.  9729 Analiză matematică-abs. Limba străină III –abs. 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II 

15.  9732 8,06 8,10 

16.  9733 8,06 8,10 

17.  9735 7,47 
Introducere în automatică – abs. 
Matematici speciale – abs. 

18.  9737 8,72 9,56 

19.  9739 7,89 7,70 

20.  9741 8,08 7,66 

21.  9743 7,88 7,26 

22.  9745 8,57  9,20  

23. , 9747 8,89 9,36  

24.  9749 
Analiză matematică-4 
Mecanică-3 

6,80 

25.  9751 8,22 8,16 

   18.03.2022 
   MMG 

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

