
MIM II 
 

Rezultatele re-examinarii la  
“Studii de impact si audit de mediu”  

25 mai 2011/ 30 mai 2011/ 03.06.2011 

 

Numele Prenumele 
Nota 
finala 

Observatii 

BALCA  Iulian 
Absent/ 

Absent/ 
Absent 

Absent la toate cursurile şi lucrările practice. Va susţine proba scrisă 

numai după ce va recupera toate absenţele şi va realiza un proiect 
(pe o nouă temă stabilită de comisie). 

BECHEANU  Iuliana 7  

BOT  Madalina ---/ 6 

1 absenta nerecuperata de la seminarii.  

Va primi nota dupa prezentarea chitabtei pentru recuperare./  
TEMĂ ÎNCHEIATĂ 

BUICULESCU Anamaria 4/ 6 

1 absenta nerecuperata de la seminarii.  

Va sustine din nou proba scrisa./  
TEMĂ ÎNCHEIATĂ 

CORNACI Daniela 8  

DOBRE Alex-Vlad 
Absent/ 
Absent/ 
Absent 

Absent la toate cursurile şi lucrările practice. Va susţine proba scrisă 
numai după ce va recupera toate absenţele şi va realiza un proiect 
(pe o nouă temă stabilită de comisie). 

GHEMES Mihai ---/ 7 
1 absenta nerecuperata de la seminarii.  
Va primi nota dupa prezentarea chitabtei pentru recuperare./  
TEMĂ ÎNCHEIATĂ 

GOICEANU  Iuliana-Nicoleta 
Absenta/ 
Absenta/ 
Absentă 

Absentă la toate cursurile şi lucrările practice. Va susţine proba scrisă 
numai după ce va recupera toate absenţele şi va realiza un proiect 
(pe onouă  temă stabilită de comisie). 

IONESCU  Silvia 
Absenta/ 
Absenta/ 
Absentă 

Absentă la toate cursurile şi lucrările practice. Va susţine proba scrisă 
numai după ce va recupera toate absenţele şi va realiza un proiect 
(pe o nouă temă stabilită de comisie). 

OANĂRĂ Cristina 6  

STOIAN Nicolae 
Absent/ 
Absent/ 

Absent 

Absent la toate cursurile şi lucrările practice. Va susţine proba scrisă 
numai după ce va recupera toate absenţele şi va realiza un proiect 

(pe o nouă temă stabilită de comisie). 

STEFAN Ionut 4/ 6 
Va sustine din nou proba scrisa./  
TEMĂ ÎNCHEIATĂ 

VONICA Elena 
Absenta/ 
Absenta/ 
Absentă 

1 absenţă la lucrările practice. Va susţine proba scrisă numai după ce 
va recupera absenţa şi va realiza un proiect (pe o nouă  temă 
stabilită de comisie). 

 
NOTA 1: Ultima re-re-examinare va avea loc luni 30 mai 2011, ora 12, la sala A3 sau P39.  
Nota 2. Ultima re-re-re-examinare se va desfăşura în ziua de miercuri 01 iunie 2011, ora 15:00, sala P39 sau A3. TOŢI 
masteranzii care se vor prezenta pe 01 iunie 2011 vor trebui să achite taxa de re-examinare (50 lei), plus să 
recupereze absenţele menţionate la rubrica “Observaţii”. Fără chitanţă nu vor putea intra la examen.  
Nota 2. Ultima re-re-re-examinare se va desfăşura în ziua de miercuri 03 iunie 2011, ora 10:00, sala P39. TOŢI masteranzii 
care se vor prezenta pe 03 iunie 2011 vor trebui să achite taxa de re-examinare (50 lei), plus să recupereze absenţele 
menţionate la rubrica “Observaţii”. Fără chitanţă nu vor putea intra la examen.  
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Lector univ. dr. Liviu-Daniel GALATCHI 


