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                   Nr1273/15.09.2021 

 Aprobat ȋn Consiliul Facultăţii din data de 15.09.2021 

Tabel cu studentii care au solicitat mobilitate interna intre specializarile 

Facultății de Matematică și Informatică 

Ierarhizarea supusă aprobării membrilor Consiliului Facultății, pentru mobilitățile interne 

între programele de studii ale facultății conform locurilor cu taxă date disponibile au fost , dupa 

cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
matricol 

Media/ 
Nr.credite 

Specializarea 
actuală și 
Forma de 
finantare 

Specializarea la 
care solicită 

transfer 
Rezoluția cererii 

1 510 7,2/60 
Matematică- în 
limba  română 

buget 

Matematică 
Informatică în 
limba română 

taxă 

 Se aprobă 

2 522 5,5/48 
Matematică- în 
limba  română 

buget 

Matematică 
Informatică în 
limba română 

taxă 

 Se aprobă 

3 2229 6.5/60 

Matematică 
Informatică în 
limba română 

buget 

Matematică- în 
limba  română 

taxă 
 Se aprobă 

4 2161 6.4/54 

Matematică 
Informatică în 
limba română 

buget 

Matematică- în 
limba  română 

taxă 
 Se aprobă 

5 2143 9.0/60 

Matematică 
Informatică în 
limba română 

taxă 

Informatică în 
limba romană 

taxă 
 Se aprobă 

6 2246 8.6/60 

Matematică 
Informatică în 
limba română 

buget 

Informatică în 
limba romană 

taxă 
 Se aprobă 



7 2206 8.4/60 

Matematică 
Informatică în 
limba română 

buget 

Informatică în 
limba romană 

taxă 
 Se aprobă 

8 2163 8.4/60 

Matematică 
Informatică în 
limba română 

taxă 

Informatică în 
limba romană 

taxă 
 Se aprobă 

9 2196 7.8/60 

Matematică 
Informatică în 
limba română 

taxă 

Informatică în 
limba romană 

taxă 
 Se aprobă 

10 195 9.1/60 

Matematică 
Informatică în 
limba engleză 

buget 

Informatică în 
limba engleză 

taxă 
 Se aprobă 

11 256 8.4/60 

Matematică 
Informatică în 
limba engleză 

buget 

Informatică în 
limba engleză 

taxă 
 Se aprobă 

12 226 8.1/60 

Matematică 
Informatică în 
limba engleză 

taxă 

Informatică în 
limba engleză 

taxă 
 Se aprobă 

13 333 9.2/60 

Matematică 
Informatică în 

limba maghiară 
buget 

Matematică în 
limba maghiară 

buget 
 Se aprobă 

14 
 

2251 7,8/60 

Matematică 

informatică în 

limba română 

taxă 

Informatică în 

limba romană 
 NU se aprobă 

15 2202 7,5/60 

Matematică 

informatică în 

limba română 

taxă 

Informatică în 

limba romană 

NU se aprobă 

16 2203 7.1/60 

Matematică 

informatică în 

limba română 

taxă 

Informatică în 

limba romană 

NU se aprobă 

17 2213 6,70/60 

Matematică 

informatică în 

limba română 

taxă 

Informatică în 

limba romană 

NU se aprobă 



18 2235 6,60/60 

Matematică 

informatică în 

limba română 

taxă 

Informatică în 

limba romană 

NU se aprobă 

19 2205 6.6/60 

Matematică 

informatică în 

limba română 

taxă 

Informatică în 

limba romană 

NU se aprobă 

20 2165 7,60/54 

Matematică 

informatică în 

limba română 

taxă 

Informatică în 

limba romană 

NU se aprobă 

21 2174 6,40/54 

Matematică 

informatică în 

limba română 

taxă 

Informatică în 

limba romană 

NU se aprobă 

22 2175 6.30/54 

Matematică 

informatică în 

limba română 

taxă 

Informatică în 

limba romană 

NU se aprobă 

23 2162 5,70/54 

Matematică 

informatică în 

limba română 

taxă 

Informatică în 

limba romană 

NU se aprobă 

24 2161 5,00/48 

Matematică 

informatică în 

limba română 

taxă 

Informatică în 

limba romană 

NU se aprobă 

25 237 7.90/60 

Matematică 

informatică în 

limba engleză  

taxă 

Informatică în 

limba engleză 

NU se aprobă 

26 263 7,50/60 

Matematică 

informatică în 

limba engleză 

buget 

Informatică în 

limba engleză 

NU se aprobă 

27 242 7,10/60 

Matematică 

informatică în 

limba engleză 

buget 

Informatică în 

limba engleză 

NU se aprobă 



28 267 6,90/60 

Matematică 

informatică în 

limba engleză 

taxă 

Informatică în 

limba engleză 

NU se aprobă 

29 229 6,60/60 

Matematică 

informatică în 

limba engleză 

taxă 

Informatică în 

limba engleză 

NU se aprobă 

30 251 5,50/48 

Matematică 

informatică în 

limba engleză 

taxă 

Informatică în 

limba engleză 

NU se aprobă 

31 174 4,86/41 

Matematică 

informatică în 

limba engleză 

taxă 

Informatică în 

limba engleză 

NU se aprobă 

32 379 5,11/51 
Informatică în 
limba germană 

taxă 

Informatică în 
limba română 

33 379 5,11/51 
Informatică în 
limba germană 

taxă 

Informatică în 
limba engleză 

 

Studenţii ale căror cereri au fost aprobate, au obligativatea de a achita taxa de transfer in valoare de 200 lei 

 pana la data de 21 septembrie 2021. Taxa se achita la casieria Facultăţii de Matematică şi Informatică. 

 Conform 
Regulamentului 
facultății NU SE 
APROBĂ mobilitate
 internă între linii 
de studiu diferite 

 Conform 
Regulamentului 
facultății NU SE 
APROBĂ mobilitate
 internă între linii 
de studiu diferite 


