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I. Introducere 

 

Organizația Studențească ”Traian Lalescu” (OSTL), este o organizație non-

guvernamentală, non-profit și non-partizană, care se ocupă cu reprezentarea 

studenților tuturor celor trei cicluri de studii (licență și master) ale Facultății de 

Construcții, din cadrul Universității Politehnica Timișoara.  

Prezentul document are ca scop analizarea modului în care Codul Drepturilor 

și Obligațiilor Studentului (CDOS), este implementat și respectat în anul universitar 

2021-2022, în Facultatea de Construcții din Timișoara. 
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II. Baza Legală 
 

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;1 

• Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea Politehnica 

Timișoara;2 

• Ordinul nr. 3666/2012 al  Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului;3 

• Carta Universității Politehnica Timișoara;4 

• Codul de Etică și Deontologie al Universități Politehnica Timișoara;5 

• Regulamentul de Organizare și Desfășurare a procesului de învățământ la 

ciclul de studii Licență din Universitatea Politehnica Timișoara;6 

• Regulamentul privind examinarea și notarea studenților în UPT;7 

• Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale;8 

 

Concluziile și recomandările prezentului raport sunt mandatate de art. 202 alin.(5) 

din Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011 precum și de art. 5 din OMECTS nr. 3666 

/ 2012 luând în considerare statutul de organizație studențească legal constituită la 

nivel de facultate deținut de Organizația Studențească “Traian Lalescu”, statut 

recunoscut de Senatul Universitar UPT prin HS nr. 38 / 20.09.2012. 

Potrivit articolului 5 al CDOS „Asociațiile studențești legal constituite elaborează 

anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în fiecare universitate 

din sistemul național de învățământ”. 

 

 

 

 

 

 

 
1 LEN se poate consulta aici 
2 CDOS se poate consulta aici 
3 Ordinul se poate consulta aici 
4 Carta se poate consulta aici 
5 Codul se poate consulta aici 
6 Regulamentul se poate consulta aici 
7 Regulamentul se poate consulta aici 
8 Regulamentul se poate consulta aici 

https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/studenti/HS_38_Codul-drepturilor-si-obligatiilor-studentului-din-UPT2.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Superior/2016/studenti/OM_3666_2012_CODUL_DREPTURILOR_OBLIGATIILOR_STUDENTILOR%20.pdf
http://www.upt.ro/img/files/carta/2015/Carta-UPT_2014_si_2015.pdf
https://www.upt.ro/img/files/2014-2015/etica/Codul_de_etica_CartaUPT-Anexa1.pdf
http://www.upt.ro/img/files/carta/anexe/Anexa4_CartaUPT-RODPI_licenta_2016.pdf
http://www.upt.ro/pdf/licenta&master/Regulament_UPT_examinare_notare_stud.pdf
https://cospol.upt.ro/wp-content/uploads/2017/09/REGULAMENT-BURSE-2017-2018.pdf
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III. Metoda Utilizată 

 

În perioada 22.08.2022 – 04.09.2022, Organizația Studențească ”Traian 

Lalescu” a diseminat în rândul studenților din Facultatea de Construcții din Timișoara 

un formular online prin intermediul căruia au avut posibilitatea de a-și prezenta opiniile 

despre facilitățile oferite de către facultate, despre modul în care le sunt respectate 

drepturile în cadrul facultății, dar și măsura în care aceștia își respectă obligațiile în 

calitate de studenți. În urma completării chestionarului, au fost colectate 143 de 

răspunsuri din partea studenților înmatriculați la cele două cicluri de studii. 

• Licență: 138 răspunsuri; 

• Master: 5 răspunsuri; 
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IV. Analiza Răspunsurilor 
 

 

Date despre respondenți: 

 

• Ciclul de studii licență: 

o Inginerie Civilă: 52 de respondenți; 

o Inginerie Civilă Engleză: 14 respondenți; 

o Inginerie Civilă Germană: 14 respondenți; 

o Inginerie Geodezică: 34 de respondenți; 

o Ingineria Instalațiilor: 24 de respondenți; 

 

• Anul de studii: 

o Anul I: 46 de respondenți; 

o Anul II: 48 de respondenți; 

o Anul III: 25 de respondenți; 

o Anul IV: 19 respondenți; 

 

• Specializare Anul III: 

o CCIA: 12 studenți; 

o MTC: 5 studenți; 

o CFDP: 4 studenți; 

o Hidro: 2 studenți; 

o ICT: 2 studenți; 

 

• Specializare Anul IV: 

o CCIA: 7 studenți; 

o MTC: 2 studenți; 

o CFDP: 2 studenți; 

o ISPM: 1 student; 

o ICT: 6 studenți; 

o ACH: 1 student; 

 

• Ciclul de studii master: 

o Anul I: 2 respondenți; 

o Anul II: 3 respondenți; 
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Statutul Studentului 

 

1. Ai auzit de Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului (Statutul Studentului)? 

 

2. În ce măsură cunoști Statutul Studentului? 

 

  

3. Consideri că drepturile tale au fost respectate? 
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 Reiese din această întrebare faptul că studenți consideră că drepturile lor au 

fost respectate în mare parte. La punctul următor din chestionar au avut ocazia de a 

spune când nu li s-a respectat vreun drept, iar 3 studenți au ridicat aceeași problemă 

și anume informarea târzie a studenților în legătură cu notele primite la teste/examene; 

în unele cazuri, notele de la examene au fost primite cu o zi înainte de următoarea 

prezentare. 

Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Informarea cadrelor didactice cu privire la transmiterea rezultatelor de la 

examene studenților în termen de maxim 7 zile de la susținerea acestora 

și cu minim o săptămână înainte de următoarea dată de examinare (Art. 

10, alineatul 16 din CDOS); 

o Implementarea unor mecanisme de verificare a respectării termenului 

de transmitere al rezultatelor; 

• Pentru OSTL: 

o Efectuarea de campanii de promovare a CDOS în rândul studenților, atât 

online cât și offline; 

 

4. Consideri că ți-ai îndeplinit obligațiile de student? 

 

5. Ai primit suport de curs scris sau în format online la toate materiile? 
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 Studenții au primit la majoritatea materiilor suporturi de curs în format online 

sau fizic, însă doi studenți menționează lipsa acestora la Statica Construcțiilor și la 

Tehnologie. 

Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Soluționarea cazurilor în care studenții nu primesc suport de curs de 

niciun fel la materiile menționate (Statică și Tehnologie); 

 

6. Consideri că procesul de învățământ este centrat pe student? 

 

 În mare parte respondenții consideră că învățământul este centrat pe student, 

însă au fost ridicate câteva nemulțumiri, precum: concentrarea pe prezentarea 

cursului, acordând mai puțin timp pentru exerciții aplicative, accentul pus pe note și nu 

pe abilitățile dobândite în urma parcurgerii materiei. 

Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Revizuirea cursurilor pentru a asigura actualitatea și relevanța 

informațiilor cuprinse; 

 

7. Ai fost obligat să participi la mai mult de 8 ore pe zi de cursuri/ seminarii/ 

laboratoare? 
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Se remarcă printre răspunsurile date de către studenți nerespectarea dreptului 

de a nu participa la mai mult de 8 ore pe zi la activități didactice. 

Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Realizarea unei proceduri de flexibilizare a orarului în cazurile în care un 

student are mai mult de 8 ore pe zi; 

• Pentru OSTL: 

o Înștiințarea studenților de dreptul de a nu participa la mai mult de 8 ore 

de cursuri/seminarii/laboratoare pe zi; 

 

8. Ai fost informat de către cadrele didactice în primele două săptămâni de la 

începerea anului universitar de fișa disciplinei, structura și obiectivele 

cursurilor, competențele generate de acesta, modalitățile de evaluare și 

examinare? 

 

 Se observă faptul că în majoritatea cazurilor studenții au fost înștiințați în 

primele 2 săptămâni de la începerea semestrului de fișa disciplinei, structura și 

obiectivele cursurilor, competențele generate de acesta, modalitățile de evaluare și 

examinare. În contrast, respondenții au indicat faptul că la materii precum Fizică, 

Economie Generală și Dinamică nu au beneficiat de aceste informații la început de 

semestru. 

Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Înștiințarea cadrelor didactice de a comunica studenților la început de 

semestru toate detaliile privind cerințele, așteptările și modalitățile de 

evaluare și examinare ale acestora; a se prioritiza cadrele didactice de 

la materiile la care studenții au întâmpinat această problemă; 
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9. S-a întâmplat ca un cadru didactic să modifice modalitatea de evaluare și 

examinare pe parcursul semestrului fără acordul studenților? 

 

  Se remarcă un grad ridicat de schimbare a modalităților de evaluare și 

examinare pe parcursul semestrului și fără acordul studenților. Studenții că acest lucru 

este prezent mai ales la materii precum: Dinamică, Statică, Fizică, Economie 

Generală, Cultură și Civilizație, Rezistența Materialelor, Materiale de Construcții. 

Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Asigurarea faptului că profesorii nu schimbă modalitatea de evaluare și 

examinare decât cu acordul studenților; A se prioritiza materiile la care 

au fost indicate nereguli în mod recurent; 

 

10. Ai cunoscut baremul după care ai fost evaluat? 

 

 În mare parte profesorii au prezentat baremul după care au fost evaluat 

studenții, însă se remarcă anumite materii la care acest lucru nu a fost făcut: Statică, 

Economie Generală, Fizică, Tehnologie, Mecanică, Construcții Metalice, Beton, 

Desen Tehnic și Infografică, Geometrie Descriptivă, Matematici Speciale și Algebră. 
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Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Asigurarea faptului că profesorii înștiințează studenții de baremul după 

care aceștia sunt evaluați, mai ales la materiile la care s-au notificat 

probleme; 

 

11. Consideri că evaluarea a fost obiectivă și corectă? 

 

 În opinia studenților chestionați, se remarcă un număr scăzut de studenți care 

consideră că evaluarea a fost realizată într-o manieră obiectivă și corectă. 

Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Asigurarea pentru toți studenții a unei evaluări obiective și corecte; 

 

12. Ai contestat vreo notă obținută la un examen? 

 

 Se observă un număr relativ scăzut de contestații din partea studenților. 

Studenții au mai raportat existența unor schimbări în atitudinea unor profesori în urma 

contestării notelor. 
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Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Permiterea studentului care a contestat nota să participe la reevaluarea 

lucrării, în cazul în care solicită acest lucru; 

o Perfectarea procedurii de contestare prin menținerea anonimatului 

studentului solicitant față de profesorul de la materia respectivă; 

 

13. Ați beneficiat de un îndrumător de an/serie/specializare din rândul cadrelor 

didactice? 

 

 Se observă faptul că majoritatea studenților beneficiază de un tutore/decan de 

an. De asemenea, studenții indică un grad ridicat de mulțumire în legătură cu treaba 

pe care o fac îndrumătorii de an, conform diagramei de jos, în care au fost întrebați 

cât de mulțumiți sunt de activitatea decanilor/tutorilor de an: 

 

Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Asigurarea existenței unui tutore/decan de an pentru studenții din fiecare 

an; 
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14.Aveți posibilitatea de a vă alege reprezentantul de an prin vot universal, direct 

și secret? 

 

 O mare parte dintre studenți au avut ocazia de a-și alege democratic 

reprezentantul de an, dar se remarcă și intervenția decanilor/tutorilor de an în acest 

proces. Studenții indică un grad relativ ridicat de mulțumire în legătură cu activitatea 

reprezentantului de an, precum reiese din diagrama de jos: 

 

Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Să informeze decanii/tutorii de an pentru a nu se implica sau participa în 

vreun fel la alegerea studentului reprezentant de an; 

• Pentru OSTL: 

o Implicarea și asigurarea unui proces de alegere adecvat pentru 

reprezentantul de an; 
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15. Ai participat la evaluarea cadrelor didactice? 

 

 Se remarcă un număr relativ scăzut de studenți care au participat la evaluarea 

cadrelor didactice. Un motiv recurent care a fost menționat de studenții care au 

răspuns negativ la această întrebare a fost lipsa de informare; în majoritatea cazurilor 

nu știau de existența unei asemenea evaluări, iar în alte cazuri nu au mai primit 

oportunitatea de a-și evalua profesorii. 

Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Oferirea oportunității tuturor studenților de a-și evalua semestrial cadrele 

didactice; 

o Informarea studenților despre Evaluarea Cadrelor Didactice prin 

decanii/tutorii de an; 

o Publicarea pe site-ul facultății a rezultatelor Evaluării Cadrelor Didactice; 

• Pentru OSTL: 

o Promovarea mai eficientă a E.C.D. atât în mediul online, cât și offline 

(afișe în aviziere), dar și prin intermediul șefilor de an; 

 

16. Consideri că s-a produs o schimbare în urma evaluării cadrelor didactice? 
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 Se remarcă un număr îngrijorător de studenți care consideră că Evaluarea 

Cadrelor Didactice nu a avut niciun efect. Nepublicarea rezultatelor ale acestei 

evaluări susține îndoiala studenților cu privire la posibilitatea schimbării în bine ale 

eventualelor nereguli. Acest lucru poate fi corelat, de asemenea, cu numărul redus de 

completări din partea studenților. 

 

 

17.Ai primit adeverințe și/sau răspunsuri la cerere în termen util din partea 

secretariatului? 

 

 

 

18.Ți-a fost percepută vreo taxă pentru eliberarea unui document din partea 

facultății? 
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19.A fost respectat termenul de cel puțin 5 zile lucrătoare pentru aplicarea 

dosarelor pentru bursă? 

 

20.A fost respectat termenul de cel puțin 5 zile lucrătoare pentru aplicarea la 

diverse concursuri din facultate/universitate? 

 

 

 

 

21.Cum ai evalua serviciile secretariatului facultății? 
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22.Cât de accesibil ți se pare site-ul UPT? 

 

23.Cât de accesibil ți se pare site-ul facultății? 

 

24. Ai fost informat în legătură cu plata taxelor? 
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25.Ai fost informat în legătură cu hotărârile luate la nivelul 

facultății/universității? 

 

Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Publicarea pe site-ul facultății a Hotărârilor de Consiliu; 

 

26. Cunoști modalitatea de acordare a burselor? 

 

 

 

27.Consideri că modalitatea de acordare a burselor a fost echitabilă? 
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28.Știi că poți beneficia de mai multe tipuri de bursă în același timp? 

 

Recomandări: 

• Pentru OSTL: 

o Crearea unei campanii informative despre domeniul burselor (campanie 

online cu postări relativ scurte și informative); 

 

29.În cazul în care beneficiezi de bursă socială, în ce măsură crezi că aceasta 

acoperă cheltuielile de cazare si masă ale unui student? 

 

30.Ai sesizat în facultate cazuri de discriminare de orice tip? 
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Discriminările menționate de către studenții care au răspuns la întrebarea 36 cu ‘Da’ 

sunt : discriminări pe bază de etnie, evaluări lipsite de obiectivitate sau corectitudine, 

profesori care favorizează anumiți studenți, nepotism. 

Recomandări:  

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Asigurarea unui mediu academic cu cât mai puține discriminări de orice 

fel; 

 

31.Ai întâmpinat probleme în facultate? Dacă da, ce probleme? 

 Problemele întâmpinate de către studenți au fost: limbajul inadecvat al unor 

studenți, neatenția secretariatului (o studentă a fost considerată restantă la o materie, 

deși avea media 10, aproape pierzând bursa, dar situația s-a rezolvat până la urmă), 

probleme legate de orar și lipsa timpul de deplasare între ore dacă acestea se află în 

clădiri diferite, studenți blocați în lift. 

 

32.Știi cine poate candida pentru ocuparea unui post de student reprezentant și 

cum se desfășoară alegerile? 

 

 

Recomandări: 

• Pentru OSTL: 

o Crearea unor campanii eficiente de informare în legătură cu studenții 

reprezentanți, atribuțiile lor și modul în care sunt aleși; 

 

 

 

 



 

 22 

 

33.Ai participat la procesul pentru alegerea studenților reprezentanți organizat 

de către OSTL? 

 

Recomandări: 

• Pentru OSTL: 

o Promovarea mai eficientă a procesului de alegere a studenților 

reprezentanți (motivul pentru care o bună parte din studenți nu au 

participat a fost lipsa de informare); 

 

34.Ai auzit de Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității? 

 

35.Ai auzit de Comisia de Etică și Deontologie? 
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Recomandări: 

• Pentru conducerea Facultății de Construcții: 

o Informarea studenților despre Comisiile CEAC și CED; 

 

36.Ai participat la cursuri? 

 

37.Ți-ai plătit taxele la timp? 

 

 

38.Ai susținut întotdeauna proiecte/examene/lucrări de finalizare a unui ciclu de 

studiu originale? 
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39.Ai avut un comportament adecvat statutului tău de student? 

 

40.Ai participat întotdeauna la cursuri/seminarii/laboratoare fără a fi sub 

influența băuturilor alcoolice sau a unor substanțe halucinogene? 

 

41.Ai auzit de Organizația Studențească ”Traian Lalescu”? 

 

42.Ai apelat la ajutor din partea organizației? 
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43.În ce măsură te-a ajutat Organizația Studențească ”Traian Lalescu” in 

rezolvarea problemelor? 
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V. Recomandări și Concluzii 

 
Recomandări pentru 

conducerea Facultății de 
Construcții 

Recomandări pentru OSTL 

-Informarea cadrelor didactice cu privire 
la transmiterea rezultatelor de la 
examene studenților în termen de maxim 
7 zile de la susținerea acestora și cu 
minim o săptămână înainte de 
următoarea dată de examinare (Art. 10, 
alineatul 16 din CDOS); 
 
-Soluționarea cazurilor în care studenții 
nu primesc suport de curs de niciun fel 
la materiile menționate (Statică și 
Tehnologie); 
 

-Revizuirea cursurilor pentru a asigura 
actualitatea și relevanța informațiilor 
cuprinse; 
 
-Realizarea orarului astfel încât să nu 
încalce dreptul studenților de a nu 
participa la mai mult de 8 ore de 
curs/seminarii/laboratoare pe zi (Art. 10, 
alineatul 10 din CDOS); 
 

-Înștiințarea cadrelor didactice de a 
comunica studenților la început de 
semestru toate detaliile privind cerințele, 
așteptările și modalitățile de evaluare și 
examinare ale acestora; a se prioritiza 
cadrele didactice de la materiile la care 
studenții au întâmpinat această 
problemă; 

 
-Asigurarea faptului că profesorii nu 
schimbă modalitatea de evaluare și 
examinare decât cu acordul studenților; 
A se prioritiza materiile la care au fost 
indicate nereguli în mod recurent; 
 
-Asigurarea faptului că profesorii 
înștiințează studenții de baremul după 

-Efectuarea de campanii de promovare a 
CDOS în rândul studenților, atât online 
cât și offline; 
 
-Înștiințarea studenților de dreptul de a 
nu participa la mai mult de 8 ore de 
cursuri/seminarii/laboratoare pe zi; 
 
-Implicarea și asigurarea unui proces de 
alegere adecvat pentru reprezentantul 
de an; 
 
-Promovarea mai eficientă a E.C.D. atât 
în mediul online, cât și offline (afișe în 
aviziere), dar și prin intermediul șefilor de 
an; 
 
-Crearea unei campanii informative 
despre domeniul burselor (campanie 
online cu postări relativ scurte și 
informative); 
 
-Crearea unor campanii eficiente de 
informare în legătură cu studenții 
reprezentanți, atribuțiile lor și modul în 
care sunt aleși; 
 
-Promovarea mai eficientă a procesului 
de alegere a studenților reprezentanți 
(motivul pentru care o bună parte din 
studenți nu au participat a fost lipsa de 
informare); 
 
-Investirea de resurse și în aplicația 
„Student UPT”, având în vedere că este 
cunoscută de majoritatea studenților; 
 
-Promovarea mai eficientă a organizației 
în general, având în vedere că mulți 
studenți nu știu de existența ei; 
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care aceștia sunt evaluați, mai ales la 
materiile la care s-au notificat probleme; 
 
-Asigurarea pentru toți studenții a unei 
evaluări obiective și corecte; 
 
-Permiterea studentului care a contestat 
nota să participe la reevaluarea lucrării, 
în cazul în care solicită acest lucru; 
 
-Perfectarea procedurii de contestare 
prin menținerea anonimatului studentului 
solicitant față de profesorul de la materia 
respectivă; 
 
-Asigurarea existenței unui tutore/decan 
de an pentru studenții din fiecare an; 

 
-Să informeze decanii/tutorii de an 
pentru a nu se implica sau participa în 
vreun fel la alegerea studentului 
reprezentant de an; 
 
-Oferirea oportunității tuturor studenților 
de a-și evalua semestrial cadrele 
didactice; 
 
-Informarea studenților despre 
Evaluarea Cadrelor Didactice prin 
decanii/tutorii de an; 
 
-Publicarea pe site-ul facultății a 
rezultatelor Evaluării Cadrelor Didactice; 
 
-Publicarea pe site-ul facultății a 
Hotărârilor de Consiliu; 
 
-Asigurarea unui mediu academic cu cât 
mai puține discriminări de orice fel; 
 
-Informarea studenților despre Comisiile 
CEAC și CED; 
 

 
-Intensificarea activității organizației mai 
ales în planul reprezentării studențești; 
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Concluzii pentru Facultatea de 
Construcții 

Concluzii pentru OSTL 

-În urma consultării și analizei 
răspunsurilor primite la formularul 
CDOS, Facultatea de Construcții din 
cadrul UPT se remarcă printr-o 
respectare generală a drepturilor 
studenților. 
 
-Desigur că există anumite probleme, 
însă acestea se pot soluționa prin 
intermediul studenților, al OSTL dar și al 
cadrelor didactice. 
 
-Așadar, se constată un grad ridicat al 
implementării și respectării a Codului 
Drepturilor și Obligațiilor Studentului în 
Facultatea de Construcții, cu existența 
unor moduri de îmbunătățire a calității 
învățământului superior din facultate. 

-Interpretând răspunsurile primite la 
întrebările care au tangență directă sau 
indirectă cu OSTL se observă o 
activitate redusă a organizației în 
general.  
 
-Această activitate redusă duce la un 
grad scăzut de cunoaștere de către 
studenți a organizației și implicit a 
proiectelor și activităților pe care le 
desfășoară. 
 
-Așadar, în ciuda activității reduse a 
organizației, studenții care au apelat la 
ajutorul acesteia au fost foarte mulțumiți 
iar prin implementarea recomandărilor 
enunțate în acest raport se poate 
îmbunătăți considerabil vizibilitatea, 
credibilitatea și influența OSTL. 
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Materii semnalate cu probleme Probleme semnalate 
Statică -Lipsă suport curs; 

-Lipsă barem evaluare; 
-Schimbarea modalității de evaluare fără 
acordul studenților; 

Dinamică -Schimbarea modalității de evaluare fără 
acordul studenților; 

Materiale de Construcții -Schimbarea modalității de evaluare fără 
acordul studenților; 

Cultură și Civilizație -Schimbarea modalității de evaluare fără 
acordul studenților; 

Rezistența Materialelor -Schimbarea modalității de evaluare fără 
acordul studenților; 

Economie Generală -Schimbarea modalității de evaluare fără 
acordul studenților; 
-Lipsă barem evaluare; 

Fizică -Schimbarea modalității de evaluare fără 
acordul studenților; 
-Lipsă barem evaluare; 
-Anumite probleme după contestarea 
notelor; 

Tehnologie -Lipsă suport curs; 
-Lipsă barem evaluare; 

Mecanică -Lipsă barem evaluare; 

Beton -Lipsă barem evaluare; 

Construcții Metalice -Lipsă barem evaluare; 

DTI, GD -Lipsă barem evaluare; 

Matematici Speciale, ALGAD -Lipsă barem evaluare; 

 

 

 

 

Președinte OSTL: 

Cătălin-Iasmin-Daniel GAGICA 
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