
  A N U N Ț 

        Studenții menționați mai jos,  care nu-și clarifică situația până, vineri 3 noiembrie 2017,  vor 
fi exmatriculați: 

Studii universitare de licență 
Anul I 
1. Costea T. Constantin, grupa 4102, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa înmatriculare  
2. David  I. Laurenţiu, grupa 4102, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa înmatriculare 
3. Rusu N. Ioana-Gamineea-Tincuţa, grupa 4102 nu semnat contract de studii 
4. Schin I.Iosif, grupa 4103, nu semnat contract de studii, nu taxa de şcolarizare  
5. Crihan N. Ciprian, grupa 4105, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa înmatriculare 
6. Maxim V. Petrică-Valentin, grupa 4105, nu semnat contract de studii, nu achitat  taxa înmatriculare 
Anul II 
1. Gavril T. Ionuţ-Ciprian, grupa 4202, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa de şcolarizare 
2. Vezeteu N. Alin-Alexandru, grupa 4203, nu semnat contract de studii 
3. Bordea T. Răzvan-Timofte, grupa 4204, nu semnat contract de studii 
4. Chicet C.I. Cătălin, grupa 4204, nu semnat contract de studii 
Anul III 
1. Năstase G. Alin-Ionuţ, grupa 4305, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa de şcolarizare 
Anul IV 
1. Filaret M. Marius-Marinel, grupa 4403, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa de şcolarizare 
2. Gabor I. Bogdan-Ilie, grupa 4403, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa de şcolarizare 
3. Maga I. Daniel, grupa 4403 nu semnat contract de studii, nu achitat taxa de şcolarizare 
4. Luca G. Vasile, grupa 4404, nu semnat contract de studii 
5. Rusan O. David-Andrei, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa de şcolarizare 
6. Ciuhurianu I. Ramona –Liliana, grupa 4407, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa de 

şcolarizare 
Studii universitare de masterat 

  Anul I 
1. Cîrnu Paul- Alexandru, grupa 4503, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa înmatriculare 
2. Podaru Andrei-Cristinel, grupa 4503, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa înmatriculare 
3. Mihailov Dorin , grupa 4503,  nu semnat contract de studii 
4. Atomulesei Constantin-Cosmin , grupa 4504,  nu semnat contract de studii, nu achitat taxa 

înmatriculare 
5. Ciobanu Gabriel, grupa 4504,  nu semnat contract de studii, nu achitat taxa înmatriculare 
6. Neagu Petru-Cosmin, grupa 4504,  nu semnat contract de studii, nu achitat taxa înmatriculare 
7. Ţebrean Andrei, grupa 4504,  nu semnat contract de studii, nu achitat taxa înmatriculare 
8. Tancău Andrei-Iustin, grupa 4505, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa de şcolarizare 
9. Banari Dumitraş, grupa 4506, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa înmatriculare 
10. Muraru Dragoş-Vasile, grupa 4506, nu semnat contract de studii, nu achitat taxa înmatriculare 
Anul II 
1. Maniga Marian, grupa 4602, nu semnat contract de studii 
2. Lungu Robert-Adrian, grupa 4603, nu semnat contract de studii 
3. Lupu-Marinei Alexandru, grupa 4603, nu semnat contract de studii 
4. Casian Bogdan, grupa 4604, nu semnat contract de studii 
5. Gîscă Ala, grupa 4604, nu semnat contract de studii 
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