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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 II AIA 2022 – 2023 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II 

              GRUPA 1 

1.  9822 8,37 
 

2.  
9823 

8,16 

 

3.  9826 8,88 
 

4.  
9827 7,18 

 

 

5.  
9829 

7,08 
 

6.  9831 
7,57 

 

7.  
9834 

7,23 
 

8.  
9838 Mecanică – 3 

Limbaje de programare I – 4 
Chimie și știința materialelor – abs. 

 

9.  9840 6,69 
 

10.  
9841 

6,50 
 

11.  9843 7,30 
 

12.  9845 6,57 
 

13.  9846 7,33 
 

14.  9847 9,52 
 

15.  9851 8,27 
 

16.  9853 7,67 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II 

17.  9855 Electrotehnică –4 
 

18.  9857 7,79 
 

19.  
9858 

Electrotehnică –4 
 

20.  
9861 

Mecanică – 4, 3. De plată 70 lei 
 

21.  
9863 Mecanică – 3 

Limbaje de programare I – abs. 
Practică I –abs. 

 

22.  
9867 

7,93 
 

23.  
9869 

8,66 
 

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

 

24.  
9871 

8,10 
 

            Studentă transferată de la CCIA pe locuri de la buget: 

25.  

9991     Mecanică – 4 
    Limbaje de programare I - dif de plată 70 lei 
    Arhitectura calculatoarelor - dif de plată 70 lei 
    Chimie și știința materialelor - dif de plată 70 lei 
    Electrotehnică - dif de plată 70 lei 
    Electronică analogică - dif de plată 70 lei 
    Limbaje de programare II - dif de plată 70 lei 
    Practică I - dif de plată 70 lei 

 

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

26.  

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 
Circuite electronice liniare – abs. 
Teoria sistemelor automate – abs. 
Măsurări, senzori și traductoare – abs. 
Tehnici de programare – abs. 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II 

 Grafică pe calculator – abs. 
 Proiectare asistata de calculator – abs. 
 Educație fizică IV – abs. 
 Practică II – abs. 

            Student înmatriculat prin concurs de admitere pe locuri de la buget: 

27.  

9931 

Analiză matematică – abs. 
Logică computatională – dif de plata 70 lei 
Limba engleza I - dif de plata 70 lei abs. 
Arhitectura calculatoarelor – dif de plata 70 lei 
Electronica analogica - dif de plata 70 lei 
DSU II Teoria cunoașterii- dif de plata 70 lei 
Limba engleza II - dif de plata 70 lei abs. 

Analiză combinatorică – abs. 
Introducere în automatică – abs. 
Limbaje de programare III – abs 
Sisteme de operare – abs. 
Limba engleză III –abs 
Circuite electronice liniare – abs. 
Teoria sistemelor automate – abs. 
Măsurări, senzori și traductoare – abs. 
Tehnici de programare – abs. 
Grafică pe calculator – abs. 
Educație fizică IV – abs. 

 
GRUPA 2  

1.  
9824 Educație fizică și sport II –abs. 

Practică I –abs. 

 

2.  
9828 

Practică I –abs. 
 

3.  
9830 

6,61 
 

4.  9832 9,13 
 

5.  9833 

Analiză matematică –4,4  de plată 70 lei 
Algebră, geometrie analitică și diferențială - 4 
Mecanică – abs. 
Chimie și știința materialelor – 4 
Electrotehnică –4 
Electronică analogică – 4 
Fizică – abs. 
Limbaje de programare II – abs. 
DSU II Teoria cunoașterii - abs. 

 

6.  

9836 Analiză matematică – abs. 
Mecanică – 3, 3. De plată 70 lei 
Limbaje de programare I – 4 
DSU I Economie generală- abs. 
Arhitectura calculatoarelor –abs. 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II 

Chimie și știința materialelor – abs. 
Electrotehnică –abs. 
Electronică analogică – abs. 
Fizică –abs. 
Educație fizică și sport II –abs. 
Practică I –abs. 

7.  9837 Electrotehnică –4 
 

8.  9839 Electrotehnică –4 
 

9.  9842 7,00 
 

10.  9844 

Analiză matematică – 4 
Mecanică – 3 
Arhitectura calculatoarelor – abs. 
Chimie și știința materialelor – 4 
Electrotehnică –4 
Electronică analogică – 4 
Fizică – abs. 
Limbaje de programare II –abs. 
DSU II Teoria cunoașterii – abs. 
Limbi straine II – abs. 
Educație fizică și sport II –abs. 
Practică I –abs. 

 

11.  

9848 Analiză matematică – abs. 
Algebră, geometrie analitică și diferențială – abs. 
Mecanică – abs. 
DSU I Economie generală- abs. 
Chimie și știința materialelor – abs. 
Electrotehnică –abs. 
Electronică analogică – abs. 
Limbaje de programare II –abs. 
Educație fizică și sport II –abs. 
Practică I –abs. 

 

12.  9849 6,28 
 

13.  9850 Electrotehnică –4 
 

14.  9852 6,45 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II 

15.  9856 
Chimie și știința materialelor – 4 
Electrotehnică –4 

 

16.  9859 Chimie și știința materialelor – abs. 
 

17.  9862 7,10 
 

18.  9864 
Limbaje de programare I – 4,4 de plată 70 lei 
Electronică analogică – 4,4 de plată 70 lei 

 

19.  9865 6,62 
 

20.  9868 

Mecanică – 3,4 de plată 70 lei 
Chimie și știința materialelor – abs. 
Electrotehnică –4 
Electronică analogică – 4 

 

21.  
9863 Mecanică – 3 

Limbaje de programare I – abs. 
Practică I –abs. 

 

22. , 9870 7,66 
 

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

 

23.  9872 7,45 
 

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

24.  9876 Electronică analogică – 4,4 de plată 70 lei 
 

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

25.  

9728 

Mecanică - 4 
Electrotehnică - 4 
Electronica analogică - abs. 
Fizică - abs. 
DSU II Teoria cunoașterii - abs. 
Practica I - abs. 

 Analiză combinatorică și algoritmica grafurilor – abs. 
 Electronică digitală – abs. 
 Introducere în automatică – abs. 
 Limbaje de programare III – abs. 
 Matematici speciale – abs. 
 Sisteme de operare – abs. 
 Circuite electronice liniare – abs. 
 Teoria sistemelor automate – abs. 
 Măsurări, senzori și traductoare – abs. 
 Tehnici de programare – abs. 
 Grafică pe calculator – abs. 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
studentului 

Anul I 
Anul II 

 Proiectare asistata de calculator – abs. 
 Educație fizică IV – abs. 
 Practică II – abs. 

   05.12.2022 
   MMG 
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