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Situația școlară a studenţilor anului IV AIA 2021 – 2022  

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II Anul III Anul IV 

              GRUPA 1 

1.  9456 7,16 8,16 9,38 52 credite 

2.  9460 7, 23 6, 35 7, 78 52 credite 

3.  9462 5, 59 6, 55 7,78 52 credite 

4.  9464 5, 81 7,18 8,10 52 credite 

5.  9470 5,91 7,15 8,65 52 credite 

6.  9471 7,40 8,69 9,46 52 credite 

7.  9482 Electrotehnică – 4 60 credite 60 credite 52 credite 

8.  9483 

Mecanică – 4,2,3 (de 
plată 50 lei) 
Electrotehnică – 4, 4,4,(de 
plată 50 lei) 

60 credite 
60 credite 

Sisteme informatice geografice – 4 
Procesare paralelă și distribuită – abs. 
Sisteme de localizare prin GPS 
Tehnici bazate pe analiza riscului – abs. 
Sisteme SCADA – 4 
Ingineria sistemelor de programe – abs. 
Analiza sistemelor informationale de 
programe – 4. 
DO 7 Sisteme de achizitie automate si 
prelucrarea datelor de interactiune – abs. 
DO 8 Tehnici de securizare a datelor si 
programelor – abs.  
 

9.  9486 
6,83 

 
6,66 7,73 52 credite 

10.  9489 

Mecanică – 2, 3-de plata 
50 lei 
Electrotehnică – abs. 
Fizică – 4, 4- de plata 50 
lei 

60 credite 
Modelare,simulare - abs. 
DO2: Vizualizarea datelor 
geospațiale - abs. 

52 credite 

11.  9490 7,67 8,23  9,13 52 credite 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II Anul III Anul IV 

12.  9491 8,13 8,81 9,55 52 credite 

13.  9493 

Mecanică – 2,2- de plata 
50 lei 
Electrotehnică – 4,4 de 
plata 50 lei 
Practică I - abs. 

PAC – 4,4 - de plata 50 lei 
 

Optimizări – abs. 
DO2: Vizualizarea datelor 
geospațiale - 2 

 
52 credite 

14.  9495 9,23 8,71 8,61 52 credite 

15.  9497 7,59 7,00 7,96 52 credite 

16.  9499 7,44 7,67  7,81 52 credite 

17.  9503 

Analiză matematică – 
abs. 
Mecanică – 2,4 
Practică I – abs. 

Analiză combinatorică – 4 
Practică II- abs 

Practică III 52 credite 

            Studenţi amânaţi pentru obţinerea numărului de credite – cu taxă: 

18.  9298                                         60 credite 60 credite 
DO4 Etica și integritate 

academică (diferență de 
plată 50) 

Practica pentru proiectul  de diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

19.  9425                                                    

Mecanică – 3,3 - de plata 
50 lei 
Chimia și știința 
materialelor –4,4- de 
plata 50 lei 

60 credite 
DO4 Etica și integritate 

academică (diferență de 
plată 50) 

Sisteme informatice geografice-abs. 
Practica pentru proiectul  de diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

20.  9324                                     

Mecanica: 3,4,4 (de plata 
50 lei 

Electrotehnica: 4 
Fizica: 4,4,4 (de plata 50 

lei 

Matematici speciale: 4,4 (de 
plată 50 lei) 

Practica II: absent 

DO4 Etica și integritate 
academică (diferență de 

plată 50) 

Sisteme informatice geografice:abs. 
Masini electrice si actionari: abs. 
Procesare paralela si distribuita: abs. 
Tehnici de decizie bazate pe analiza riscului: 
abs. 
Sisteme SCADA:  abs. 
Do7: Sisteme de achizitie automata si 
prelucrarea datelor de interactiune intre 
cladiri si mediu:abs 
Elaborare proiect diplomă 

21.  9432                                60 credite 60 credite 
DO4 Etica și integritate 

academică (diferență de 
plată 50) 

Practica pentru proiectul  de diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

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 Anul IV 

              Student școlarizat cu taxă cu reluarea activității după intrerupere de studii 

22.  9013                                         
Analiză matematică – 4. 
Mecanică – abs. 
Electrotehnica: abs. 

Introducere în automatică – 
abs. 

Modelare, simulare - abs. 
Ingineria reglarii automate- 
abs. 
DO4: Etică și integritate – 
abs.  
Identificarea sistemelor – 
abs.  
Controlul automat al 
funcțiilor domotice- abs. 
Electronica de putere în 
automatică – abs.  
DO4: Prelucrarea automată a 
datelor geodezice. 

Masini electrice si actionari: abs. 
Sisteme SCADA:  abs. 
Do7: Sisteme de achizitie automata si 
prelucrarea datelor de interactiune intre 
cladiri si mediu: abs 
Practica pentru proiectul  de diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

          Studenți reînmatriculați pe locuri cu taxă 

23.  9182 60 credite 
Teoria sistemelor automate- 

abs. 
DO4: Etică și integritate – 
abs. Diferență de plată 50 lei 

Practica pentru proiectul  de diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

24.  9156 60 credite 60 credite 
DO4: Etică și integritate – 
abs. Diferență de plată 50 lei 

Practica pentru proiectul  de diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

             GRUPA 2 

1.  9459 6,44 6,61 7,95 52 credite 

2.  9461 8,25 8,62 9,46 52 credite 

3.  9463 6,32 7,74  8,75 52 credite 

4.  9465 8,27 8,57 9,53 52 credite 

5.  9467 
Electrotehnică – 4, 4 (de 
plata 50 lei) 

60 credite 60 credite 52 credite 

6.  9469 Electrotehnică – abs. 60 credite 60 credite 52 credite 

7.  9310 
Mecanică –2 

Electrotehnică – 4. 

Analiză combinatorică – abs. 
Introducere în automatică – 
abs. 
Matematici speciale – abs. 
Teoria sistemelor automate- 

Ingineria reglarii automate- 
abs. 
DO 3: Higrotermica cladirilor 
– abs. 
Automate și 

toate disciplinele anului IV restante 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II Anul III Anul IV 

abs.  microprogramare – abs. 
Identificarea sistemelor – 
abs. 
Sisteme de reglare automata 
–abs. 
Electronica de putere în 
automatică – abs. 

8.  9475 7,13 7,35 8,70 

Inteligență arificială și sisteme expert – abs. 
Automate programabile – abs. 
Sisteme informatice geografice – abs. 
Sisteme de localizare prin GPS – 4 
DO 6Sisteme de scanare 3D – abs. 
Retele de calculatoare – abs. 
Tehnici de decizie bazate pe analiza riscului: 
abs. 
Sisteme SCADA:  abs. 
Ingineria sistemelor de programe – abs. 
Analizasistemelor informationale si 
proiectarea sistemelor 
Do7: Sisteme de achizitie automata si 
prelucrarea datelor de interactiune intre 
cladiri si mediu:abs 
DO 8 Tehnici de securizare a datelor 
programelor- abs. 

9.  9477 7,49 Teoria sistemelor automate- 4 
Identificarea sistemelor – 
abs. 

52 credite 

10.  9479 7,62 7,88 8,95 52 credite 

11.  9480 8,94 9,11 9,66 52 credite 

12.  9485 6,15 6,01 8,00 52 credite 

13.  9487 6,13 8,10 8,78 52 credite 

14.  9488 Electrotehnică – abs. 60 credite 60 credite 52 credite 

15.  9492 5,98 7,38  9,21 52 credite 

16.  9494 6,89 7,69  9,13 52 credite 

17.  9496 6,44 7,01 8,51 
 

52 credite 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele studentului Anul I Anul II Anul III Anul IV 

18.  9498 6,06 6,84 60 credite 52 credite 

19.  9500 9,01 9,45  9,68 
Tehnici de decizie bazate pe analiza riscului: 

abs. 

20.  9505 6,94 7,50  9,51 52 credite 

           Studenţi amânaţi pentru obţinerea numărului de credite – cu taxă: 

21.  9415   
Electrotehnică – 4, 4 (de 
plata 50 lei) 

60 credite 
Identificarea sistemelor-3 
DO4: Etică și integritate – 
abs.Diferență de plată 50 lei 

Sisteme informatice geografice-abs. 
Sisteme de localizare prin GPS-abs. 
Sisteme SCADA-4 
DO8: Tehnici de securizare a datelor și 
programelor 
Practica pentru proiectul  de diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

22.  9436                      60 credite 60 credite 
DO4: Etică și integritate – 

abs.Diferență de plată 50 lei 
Practica pentru proiectul  de diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

            Studenţi amânaţi pentru obţinerea numărului de credite – BUGET:  

23.  9344                                         60 credite 
 
Grafica pe calculator: absent 

 

Do 3: Fizica constructiilor: 4 
Practica III: absent 
DO4: Etică și integritate – 
abs.Diferență de plată 50 lei 

Do7: Sisteme de achizitie automata si 
prelucrarea datelor de interactiune intre 
cladiri si mediu:abs. 
Elaborare proiect diplomă 

           Studenți reînmatriculați pe locuri cu taxă 

24.  9009 60 credite 60 credite 60 credite 
Practica pentru proiectul  de diplomă 
Elaborare proiect diplomă 

 
02.06.2022 MMG 
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