
 

          
 
 

Situația școlară a studenţilor anului I Master IG 2021– 2022 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I 

1.  1020 

Metode numerice – abs 
Complemente de teoria elasticității și plasticității-abs 
Geologie inginerească-abs 
Mecanica avansată a pământurilor – abs 
Investigarea terenurilor de fundare – abs 
Etică și integritate academică – abs 
DO1.Sisteme geografice informaționale-abs 
Geotehnica mediului înconjurător I – abs 
Fundații speciale - abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs 
DO2.Modele constitutive la pământuri – abs 
DO3.Tehnologii moderne în ingineria geotehnică - abs 

2.  1021 

Metode numerice – abs 
Complemente de teoria elasticității și plasticității-abs 
Geologie inginerească-abs 
Mecanica avansată a pământurilor – abs 
Investigarea terenurilor de fundare – abs 
Etică și integritate academică – abs 
DO1.Sisteme geografice informaționale-abs 
Geotehnica mediului înconjurător I – abs 
Fundații speciale - abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs 
DO2.Modele constitutive la pământuri – abs 
DO3.Tehnologii moderne în ingineria geotehnică - abs 

3.  1022 8,49 

4.  1023 

Metode numerice – abs 
Complemente de teoria elasticității și plasticității-abs 
Geologie inginerească-abs 
Mecanica avansată a pământurilor – abs 
Investigarea terenurilor de fundare – abs 
Etică și integritate academică – abs 
DO1.Sisteme geografice informaționale-abs 
Geotehnica mediului înconjurător I – abs 
Fundații speciale - abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs 
DO2.Modele constitutive la pământuri – abs 
DO3.Tehnologii moderne în ingineria geotehnică - abs 

5.  1024 

Metode numerice – abs 
Complemente de teoria elasticității și plasticității-abs 
Geologie inginerească-abs 
Mecanica avansată a pământurilor – abs 
Investigarea terenurilor de fundare – abs 
Etică și integritate academică – abs 
DO1.Sisteme geografice informaționale-abs 
Geotehnica mediului înconjurător I – abs 
Fundații speciale - abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs 
DO2.Modele constitutive la pământuri – abs 
DO3.Tehnologii moderne în ingineria geotehnică - abs 

6.  1025 

Metode numerice – abs 
Complemente de teoria elasticității și plasticității-abs 
Geologie inginerească-abs 
Mecanica avansată a pământurilor – abs 
Investigarea terenurilor de fundare – abs 
Etică și integritate academică – abs 
DO1.Sisteme geografice informaționale-abs 
Geotehnica mediului înconjurător I – abs 
Fundații speciale - abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs 
DO2.Modele constitutive la pământuri – abs 
DO3.Tehnologii moderne în ingineria geotehnică - abs 

7.  1026 

Investigarea terenurilor de fundare – 4 
Geotehnica mediului înconjurător I – abs 
Fundații speciale - abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs 
DO2.Modele constitutive la pământuri – abs 
DO3.Tehnologii moderne în ingineria geotehnică - abs 

8.  1027 
Mecanica avansată a pământurilor – abs 
Investigarea terenurilor de fundare – abs 



 

          

Geotehnica mediului înconjurător I – abs 
Fundații speciale - abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs 
DO2.Modele constitutive la pământuri – abs 
DO3.Tehnologii moderne în ingineria geotehnică - abs 

9.  1028 

Mecanica avansată a pământurilor –4 
Geotehnica mediului înconjurător I – abs 
Fundații speciale - abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs 
DO2.Modele constitutive la pământuri – abs 
DO3.Tehnologii moderne în ingineria geotehnică - abs 

10.  1030 

Metode numerice – abs 
Complemente de teoria elasticității și plasticității-abs 
Mecanica avansată a pământurilor – abs 
Investigarea terenurilor de fundare – abs 
DO1.Sisteme geografice informaționale-abs 
Geotehnica mediului înconjurător I – abs 
Fundații speciale - abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs 
DO2.Modele constitutive la pământuri – abs 
DO3.Tehnologii moderne în ingineria geotehnică - abs 

11.  1032 

Mecanica avansată a pământurilor –4 
Geotehnica mediului înconjurător I – abs 
Fundații speciale - abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs 

12.  1033 

Metode numerice – abs 
Complemente de teoria elasticității și plasticității-abs 
Geologie inginerească-abs 
Mecanica avansată a pământurilor – abs 
Investigarea terenurilor de fundare – abs 
Etică și integritate academică – abs 
DO1.Sisteme geografice informaționale-abs 
Geotehnica mediului înconjurător I – abs 
Fundații speciale - abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs 
DO2.Modele constitutive la pământuri – abs 
DO3.Tehnologii moderne în ingineria geotehnică - abs 

13.  1035 8,81 

                Masteranzi școlarizați cu taxă: 

14.  1038 

Metode numerice – abs 
Complemente de teoria elasticității și plasticității-abs 
Geologie inginerească-abs 
Mecanica avansată a pământurilor – abs 
Investigarea terenurilor de fundare – abs 
Etică și integritate academică – abs 
DO1.Sisteme geografice informaționale-abs 
Geotehnica mediului înconjurător I – abs 
Fundații speciale - abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs 
DO2.Modele constitutive la pământuri – abs 
DO3.Tehnologii moderne în ingineria geotehnică - abs 

15.  1039 8,79 

                 Masterand amânat excepțional școlarizat cu taxă: 

16.  
978 
 

Metode numerice – abs 
Mecanica avansată a pământurilor – abs 
Investigarea terenurilor de fundare – abs 
Etică și integritate academică – abs 
Geotehnica mediului înconjurător I – abs 
Fundații speciale - abs 
Metode experimentale în ingineria geotehnică – abs 
DO2.Modele constitutive la pământuri – abs 
DO3.Tehnologii moderne în ingineria geotehnică - abs 

  
 


