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Numele Prenumele 
Nota 
finala 

Observatii 

BALCA  Iulian 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 3 
Va susţine din nou proba scrisă şi va realiza unproiect (pe 

o nouă temă stabilită de comisie). 

BOCIOAGA (GOIA)  Gica 9  

BOGHIU Andreea - 6  

BOT  Madalina Absenta 
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). 

BUICULESCU Anamaria Absenta 

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). 

CORNACI Daniela 4 Va sustine din nou proba scrisa. 

DINU Georgiana 9  

DOBRE Alex-Vlad 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). 

ENE Iulia 8  

GHEMES Mihai Absent 

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). 

GOICEANU  Iuliana-Nicoleta Absenta 

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 
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). 

JIANU Anda-Marina - 9  

MANOLE Alexandra - 10  

MURARIU  Irina -10  

OANĂRĂ Cristina 3 
Va sustine din nou proba scrisa şi va realiza un proiect (pe 
o nouă temă stabilită de comisie). 

OLTEANU Alina 8  

PAIU Romulus 9  

PETRE  
(LOJNITA) 

Mirabela - 10  

POPOVICI  Camelia 8  

RADU  
(OPREA) 

Cristina 9  

SAMUILA Alexandru 8  

STAMATE Luminita 8  

STERIAN Cornelia-Florentina 8  

STOIAN Nicolae 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). 

STROE  Iulia 9 

Prezenta la un singur curs si la un singur seminar.  

Va sustine proba scrisa atunci cand va avea dreptul sa fie 
examinata si va realiza un proiect (pe o nouă tema stabilita 
de comisie). 

STEFAN Ionut Absent 
Va sustine proba scrisa şi va realiza un proiect (pe o nouă 
temă stabilită de comisie). 

VONICA Elena Absenta 

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). 
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