
 
 

         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.  

 

Situația școlară a studenţilor anului III AIA 2021 – 2022 până la data de 21.03.2022 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II Anul III 

             GRUPA 1 

1.  9589 6,50 
Teoria sistemelor automate – 3 

Practica II 

Ingineria reglării automate – 4 

2.  9591 9,11 9,37 9,56 

3.  9595 8,30 8,94 8,26 

4.  9597 7,13 6,77 Ingineria reglării automate – 4 

5.  9599 8,93  9,55  9,60 

6.  9466 

Mecanică – 2 
Electrotehnică – abs. 
Electronică analogică– 4 
Limbaje de programare II – 
abs. 

Matematici speciale – 4 
Proiectare asistată de calculator - 4 

toate disciplinele restante 

7.  9601 

Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și 
diferențiată – 4,4 (de plată 50 
lei) 
Mecanică – abs. 
Electrotehnică- abs 
Electronica analogică - 4,4 (de 
plată 50 lei) 
Practică I –abs 

Introducere în automatică - 3,3 (de plată 50 
lei) 
Matematici speciale-abs. 
Proiectare asistată de calculator- abs. 
Practica II 

Modelare, simulare-abs. 
Structuri de date și algoritmi – abs. 
Ingineria reglării automate – 4 
Do 2 Sisteme informatice în ecologie – abs 
Do 3 Fizica construcțiilor – abs. 

8.  9604 7,20 
 

7,79 
30 credite 

9.  9607 7,37 7,88 8,20 

10.  9609 7,66 8,54 9,36 

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

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II Anul III 

11.  9611 7,64 8,64  8,40 

12.  9613 7,45 

Matematici speciale-4 
Teoria sistemelor automate – abs. 
Masurări, senzori si traductoare – abs. 
Tehnici de programare – abs. 
Proiectare asistată de calculator- 4 
Practica II 

Structuri de date și algoritmi – abs. 
Ingineria reglării automate – 4 

13.  9614 7,72 8,67 
 

8,33 

14.  9617 8,08  8,11  
 

8,46 

15.  9619 

Mecanică – 2,2 (de plată 50 
lei) 
Electrotehnică- 4 
Practică I –abs 

Analiză combinatorică și algoritmica 
grafurilor-4 
Electronică digitală-2 
Introducere în automatică - abs. 
Teoria sistemelor automate – abs. 
Tehnici de programare – abs. 
Grafica pe calculator – abs. 
Proiectare asistată de calculator- abs. 
Practica II 

Modelare, simulare-abs. 
Semnale și sisteme – abs. 
Structuri de date și algoritmi – abs. 
Optimizări – abs. 
Ingineria reglării automate – 4 
DO1 Mecatronică și robotică – abs. 
DO2  Sisteme informatice în ecologie- abs. 
DO 3 Higrotermica cădirilor-abs. 
DO 4 Etică și integritate academică – abs. 

16.  9621 6,98 7,08 

Modelare, simulare-abs. 
Semnale și sisteme – abs. 
Structuri de date și algoritmi – abs. 
Optimizări – abs. 
Ingineria reglării automate – 4 
DO1  Mecatronică și robotică – abs. 
DO2  Vizualizarea datelor geospațiale - abs. 
DO 3 Higrotermica cădirilor - abs. 
DO 4 Etică și integritate academică – abs. 

17.  9623 7,45 Matematici speciale - 4 
Semnale și sisteme – abs. 
Ingineria reglării automate – abs. 

18.  9625 7,67 8,40 
 

8,23 

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 Anul III 

19.  9627 7,69 7,67 
 

7,30 

20.  9629 7,96  8,22 7,06 

21.  9631 7,77 8,61 
 

8,20 

22.  9633 8,59 8,77 
 

9,06 

23.  
9635 
 

7,62 8,49  
 

7,96 

           Studenţi amânaţi pentru obţinerea numărului de credite – cu taxă: 

24.  8919                           

Mecanică – abs. 
Electronică analogică – 
abs./diferență 
Electrotehnică – abs. 

Electronică digitală – abs. 
Limbaje de programare III – abs. 
Limba franceza III – abs. 
Grafică pe calculator- abs 
Practică II-  abs. 

Modelare,simulare - abs. 
Semnale și sisteme – abs. 
Structuri de date și algoritmi – abs. 
Optimizări – abs. 
Ingineria reglarii automate – abs. 
DO1: Mecatronică și robotică – abs. 
DO2: Vizualizarea datelor geospațiale - abs. 
DO3: Higrotermica clădirilor – abs 
DO4: Etică și integritate – abs. 
Automate și microprogramare – abs. 
Identificarea sistemelor – abs. 
Controlul automat al functiilor domotice – 
abs. 
Baze de date – abs. 
Tehnologii Web – abs. 
Electronica de putere în automatică – abs. 
DO5: Prelucrarea automată a datelor 
gedezice – abs. 
Practică III 

                 Studenți reînmatriculați pe locuri cu taxă 

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

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II Anul III 

25.  8818 

Mecanică – abs. 
Electrotehnică diferenta de 
plata 50 lei– abs. 
Electronică analogică – 
abs./diferență de plata 50 lei 
Limbaje de programare II – 
abs. diferență de plata 50 lei 
 

Analiză combinatorică – 4,4,3 de plata 50 lei 
Introducere în automatică – abs. diferență 
de plata 50 lei 
Circuite electronice liniare – abs. 
Măsurări, senzori și traductoare – abs. 

Ingineria reglarii automate – abs. 
DO4: Etică și integritate – abs. 
Automate și microprogramare – abs. 
Identificarea sistemelor – abs. 
Controlul automat al functiilor domotice – 
abs. 
Baze de date – abs. 
Sisteme de reglare automata –abs. 
Electronica de putere în automatică – abs. 
 

26.  8899 

Mecanică – abs. diferență de 
plata 50 lei 
Electrotehnică– 4. 
Electronică analogică – 
abs./diferență de plata 50 lei 

Analiză combinatorică –4 
Introducere în automatică – abs. diferență 
de plata 50 lei 
Matematici speciale – abs. 
Circuite electronice liniare – 4. 
Măsurări, senzori și traductoare – abs. 
Grafică pe calculator - abs 
Proiectare asistată de calculator – abs. 

Modelare,simulare - abs. 
Semnale și sisteme – abs. 
Structuri de date și algoritmi – abs. 
Optimizări – abs. 
Ingineria reglarii automate – abs. 
DO1: Mecatronică și robotică – abs. 
DO2: Vizualizarea datelor geospațiale - abs. 
DO3: Higrotermica clădirilor – abs 
DO4: Etică și integritate – abs. 
Identificarea sistemelor – abs. 
Controlul automat al functiilor domotice – 
abs. 
Baze de date – abs. 
Tehnologii Web – abs. 
Sisteme de reglare automată- abs. 
Electronica de putere în automatică – abs. 
DO5: Prelucrarea automată a datelor 
gedezice – abs. 
Practică III 

           GRUPA 2 

1.  9590 
Electrotehnică - 4 
DSU II : Teoria cunoașterii - 
abs 

Proiectare asistată de calculator- abs 
Modelare,simulare - abs. 
Optimizări – abs. 
Ingineria reglarii automate – abs. 

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

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II Anul III 

 DO2: Vizualizarea datelor geospațiale - abs. 
DO4: Etică și integritate – abs. 
 

2.  9592 7,20 
 

Teoria sistemelor automate – 3 
Ingineria reglarii automate – abs. 

3.  9594 7,40 Proiectare asistată de calculator - 4 DO2: Vizualizarea datelor geospațiale - abs. 

4.  9596 Practică I –abs 
Matematici speciale – 4 
Practica II 

30 credite 

5.  9598 8,62  9,03 9,20  

6.  9600 8,25 9,20 
 

9,33 

7.  9602 7,76 8,77 
 

8,46 

8.  9603 9,59  9,54  9,46  

9.  9605 6,79  
Introducere în automatică - 2,3 (de plată 50 
lei) 

30 credite 

10.  
9606 Analiză matematică – 4,4,4 

(de plată 50 lei) 
60 credite 

30 credite 

11.  9608 8,72  9,00  
 

9,20  

12.  9610 7,81 7,91 
DO2  Sisteme informatice în ecologie- abs. 

 

13.  9612 

Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și 
diferențiată – abs. 
Mecanică – abs. 

Analiză combinatorică – abs. 

DO1: Mecatronică și robotică – abs. 
DO2  Sisteme informatice în ecologie- abs. 
Do 3 Fizica construcțiilor – abs. 

14.  9614 8,38  8,55  
 

9,03 

15.  9616 7,45 8,27 
 

8,46 

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

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II Anul III 

16.  9618 

Mecanică – abs. 
Electrotehnică- abs 
DSU II: Teoria cunoașterii - 
abs 
Practică I –abs 

Analiză combinatorică – abs. 
Teoria sistemelor automate - 4 
Grafică pe calculator - abs 
Proiectare asistată de calculator - 4 
Practica II 

Modelare,simulare - abs. 
Semnale și sisteme – abs. 
Structuri de date și algoritmi – abs. 
Optimizări – abs. 
Ingineria reglarii automate – abs. 
DO1: Mecatronică și robotică – abs. 
DO2: Vizualizarea datelor geospațiale - abs. 
DO3: Fizica construcțiilor – abs 
DO4: Etică și integritate – abs. 
Identificarea sistemelor – abs. 
Controlul automat al functiilor domotice – 
abs. 
Baze de date – abs. 
Tehnologii Web – abs. 
Sisteme de reglare automată- abs. 
Electronica de putere în automatică – abs. 
DO5: Prelucrarea automată a datelor 
gedezice – abs. 
Practică III 

17.  9620 8,27  9,37 
9,53 

18.  9624 7,44 8,66 
 

7,96 

19. , 9630 8,13 8,06 
 

8,40 

20.  9632 7,05 7,93 
 

7,63 

21.  9634 7,38 8,37 
 

8,33 

22.  9636 7,98  8,84 
 

8,33 

            Studenţi amânaţi pentru obţinerea numărului de credite- școlarizați pe locuri de la buget: 

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

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II Anul III 

23.  
9474 
EXMATRICULAT                             

Mecanică – abs. 
Electrotehnică – abs. 

Matematici speciale – 4,4(de plata 50 lei) 

Modelare,simulare - abs. 
Semnale și sisteme – abs. 
Structuri de date și algoritmi – abs. 
Optimizări – abs. 
Ingineria reglarii automate – abs. 
DO1: Mecatronică și robotică – abs. 
DO2: Vizualizarea datelor geospațiale - abs. 
DO3: Higrotermica clădirilor – abs 
DO4: Etică și integritate – abs. 
Automate și microprogramare – abs. 
Identificarea sistemelor – abs. 
Controlul automat al functiilor domotice – 
abs. 
Baze de date – abs. 
Tehnologii Web – abs. 
Sisteme de reglare automata –abs. 
Electronica de putere în automatică – abs. 
DO5: Prelucrarea automată a datelor 
gepdezice – abs. 
Practică III- abs. 

24.  9504                                            
Mecanică – 2,2(de plata 50 
lei) 
Practică I – abs. 

Analiză combinatorică – 4 
Teoria sistemelor automate- 2,3(de plata 50 
lei) 
Grafică pe calculator - abs 
Proiectare asistată de calculator - abs 
Practică II -  abs. 

Modelare, Simulare-  abs. 
DO2: Vizualizarea datelor geospațiale - 4 
DO3: Fizica construcțiilor - abs. 
Identificarea sistemelor – abs. 
Controlul automat al functiilor domotice – 
abs. 
Baze de date – abs. 
Electronica de putere în automatică – abs. 
DO5: Prelucrarea automată a datelor 
gepdezice – abs. 
Practică III- abs. 

Studenţ amânat pentru obţinerea numărului de credite școlarizați pe locuri cu taxă: 

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

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II Anul III 

25.  9502                                                          
Mecanică – 3, 4, 4(de plata 50 
lei) 
Electrotehnică – abs. 

Analiză combinatorică – abs. 
Electronică digitală – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Teoria sistemelor automate- 2 
Tehnici de programare - abs 

Modelare,simulare - abs. 
Semnale și sisteme – abs. 
Structuri de date și algoritmi – abs. 
Optimizări – abs. 
Ingineria reglarii automate – abs. 
DO1: Mecatronică și robotică – abs. 
DO2: Vizualizarea datelor geospațiale - abs. 
DO3: Fizica construcțiilor - abs.DO4: Etică și 
integritate – abs. 
Automate și microprogramare – abs. 
Identificarea sistemelor – abs. 
Controlul automat al functiilor domotice – 
abs. 
Baze de date – abs. 
Tehnologii Web – abs. 
Sisteme de reglare automata –abs. 
Electronica de putere în automatică – abs. 
DO5: Prelucrarea automată a datelor 
gepdezice – abs. 
Practică III 

   
   21.03.2022     MMG 

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

