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Situația școlară a masteranzilor anului II  IHPM 2022– 2023 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele  Discipline restante anul I Discipline restante anul II 

               Elective 1 – masteranzi amânați școlarizați cu taxă: 

1.  995 Ingineria apelor subterane - abs  

              Elective 2 

1.  1043 
Hidraulică (Complemente II) - 4 
 

 

2.  1044 
Sisteme informatice geografice – abs 
Hidraulică (Complemente II) - abs 
Ingineria apelor subterane - abs 

 

3.  1046 
Etică și integritate academică – abs 
Hidraulică (Complemente II) - abs 
Ingineria apelor subterane - abs 

 

4.  1048 
Calcul numeric și aplicații științifice – abs 
Hidraulică (Complemente II) - 4 
Ingineria apelor subterane - abs 

 

5.  1049 
Calcul numeric și aplicații științifice – abs 
Hidraulică (Complemente II) - 4 
Ingineria apelor subterane - abs 

 

6.  1050 
Sisteme informatice geografice – abs 
Hidraulică (Complemente II) - abs 
Ingineria apelor subterane - abs 

 

7.  1055 

Sisteme informatice geografice – abs 
Hidraulică (Complemente II) - abs 
Ingineria apelor subterane – abs 
Condiții de contract – abs 
DO3.Metode experimentale în ingineria mediului - abs 

 

8.  1056 

Sisteme informatice geografice – abs 
Hidraulică (Complemente II) - abs 
Ingineria apelor subterane – abs 
Condiții de contract – abs 
DO3.Metode experimentale în ingineria mediului - abs 

 

9.  1060 
Etică și integritate academică – abs 
Hidraulică (Complemente II) - 4 
Ingineria apelor subterane - abs 

 

10.  1061 Hidraulică (Complemente II) - 4  

11.  1063 Ingineria apelor subterane – abs  

12.  1066 
DO1.Schimbări climatice – abs 
DO2.Concepte ecologice în amenajările hidrotehnice - abs 

 

13.  1068 
Calcul numeric și aplicații științifice – abs 
Hidraulică (Complemente I) - abs 
Statistică și probabilități – abs 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele  Discipline restante anul I Discipline restante anul II 

Etică și integritate academică – abs 
Hidraulică (Complemente II) - abs 
Ingineria apelor subterane – abs 

              Masterand străin școlarizat pe locuri cu taxă: 

14.  1070 

Calcul numeric și aplicații științifice – abs 
Statistică și probabilități – abs 
Hidraulică (Complemente II) - abs 
Ingineria apelor subterane – abs 
Condiții de contract – abs 
DO3.Metode experimentale în ingineria mediului - abs 

 

              Masteranzi amânați școlarizați cu taxă: 

15.  986 

Calcul numeric și aplicații științifice – abs 
Sisteme informatice geografice – abs 
Statistică și probabilități – abs 
Etică și integritate academică – abs 
Hidraulică (Complemente II) - abs 
Ingineria apelor subterane - abs 
DO3:Metode experimentale în ingineria mediului - abs 

Reabilitarea structurilor hidroedilitare - abs 
Procedee speciale de tratare a apei - abs 
Epurarea avansată a apelor uzate - abs 
Programe de calcul utilizate în sistemele de alimentare cu apă și 
de canalizare - abs 
DO4.Sisteme de control și achiziție de date - abs 
Practică de cercetare-proiectare - abs 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - abs 

16.  994 Hidraulică (Complemente II) - abs 
Procedee speciale de tratare a apei - abs 
Practică de cercetare-proiectare - abs 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - abs 

17.  923 8,16 
Practică de cercetare-proiectare - abs 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - abs 

18.  1011 

Sisteme informatice geografice – abs 
Hidraulică (Complemente II) - 4 
Ingineria apelor subterane - abs 
DO1.Schimbări climatice - abs 
DO2.Concepte ecologice în amenajările hidrotehnice - abs 
DO3.Metode experimentale în ingineria mediului - abs 

Reabilitarea structurilor hidroedilitare - abs 
Procedee speciale de tratare a apei - abs 
Epurarea avansată a apelor uzate - abs 
Programe de calcul utilizate în sistemele de alimentare cu apă și 
de canalizare - abs 
DO4.Sisteme de control și achiziție de date - abs 
Practică de cercetare-proiectare - abs 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - abs 

              Masteranzi reînmatriculați pe locuri cu taxă: 

19.  386 

Etică și integritate academică – Diferență, de achitat 70 lei 
Hidraulică (Complemente II) – abs 
Ingineria apelor subterane - abs 
DO1.Schimbări climatice - abs 
DO2.Concepte ecologice în amenajările hidrotehnice - abs 
DO3.Metode experimentale în ingineria mediului - abs 

Reabilitarea structurilor hidroedilitare - abs 
Procedee speciale de tratare a apei - abs 
Epurarea avansată a apelor uzate - abs 
Programe de calcul utilizate în sistemele de alimentare cu apă și 
de canalizare - abs 
DO4.Sisteme de control și achiziție de date - abs 
Practică de cercetare-proiectare - abs 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - abs 

20.  250 

Hidraulică (Complemente I) – Diferență, de achitat 70 lei 
Sisteme informatice geografice – Diferență, de achitat 70 lei 
Statistică și probabilități – Diferență, de achitat 70 lei 
Gospodărirea calitativă a resurselor de apă - Diferență, de achitat 
70 lei 
Etică și integritate academică – Diferență, de achitat 70 lei 
Hidraulică (Complemente II) – abs 

Reabilitarea structurilor hidroedilitare - abs 
Procedee speciale de tratare a apei - abs 
Epurarea avansată a apelor uzate - abs 
Programe de calcul utilizate în sistemele de alimentare cu apă și 
de canalizare - abs 
Practică de cercetare-proiectare - abs 
Definitivare și elaborare lucrare de disertație - abs 
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crt. 

Numele şi prenumele  Discipline restante anul I Discipline restante anul II 

Ingineria apelor subterane - abs 
Condiții de contract – Diferență, de achitat 70 lei 

   


