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Tabel nominal cu elevii care vor susţine examene de diferenţă 
Filiera tehnologică 

 
 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Clasa 

De la 

specializarea 

La 

specializarea 
Clasa Diferențe 

1. 
DEREVLEAN 

VASILE 
X textile mecatronică X 

CL. a IX-a 

-M1-Reprezentarea pieselor 

mecanice 

-M2-Lăcătuşărie generală 

-M3-Organe de mașini 

-M4-CDL–Stagii de pregătire 

practica –Interpretarea si 

utilizarea documentației 

tehnice in practica de atelier 

2. 
MAROCICO 

DUMITRU 
X textile mecatronică X 

CL. a IX-a 

-M1-Reprezentarea pieselor 

mecanice 

-M2-Lăcătuşărie generală 

-M3-Organe de mașini 

-M4-CDL–Stagii de pregătire 

practica –Interpretarea si 

utilizarea documentației 

tehnice in practica de atelier 

3. 
IACOBAN CIPRIAN 

ANDREI 
X prof. cofetar prof. tinichigiu X 

CL. a IX-a 

-M1-Reprezentarea pieselor 

mecanice 

-M2-Lăcătuşărie generală 

-M3-Organe de mașini 

-M4-CDL–Stagii de pregătire 

practica –Interpretarea si 

utilizarea documentației 

tehnice in practica de atelier 

4. 

GRIGOREAN 

MATTEO X turism construcţii X 

CL. a IX-a 

-M1-Elemente componente 

pentru realizarea construcțiilor, 

instalațiilor si lucrărilor publice 

-M2-Echipamente si utilaje 

pentru prelucrarea materialelor 

-M3- CDL–Stagii de pregătire 

practica – 

Tehnici si proceduri in 

prelucrarea materialelor de 

construcții 

5. 

TUDOSANU 

DAVIDE X transporturi mecatronică X fără diferenţe 

6. 
VICOL RUBEN 

ALEXANDRO 
X transporturi mecatronică X fără diferenţe 



7. 
BORDIAN  

LAVINIA CRISTINA 
X mecatronică mecatronică X fără diferenţe 

8. 

BULIGA 

NICOLETA-

MIHALEA 

X prof. tinichigiu textile IX fără diferenţe 

9. SAVU DIMITRIE X mecatronică mecatronică X fără diferenţe 

10. 
ANCHIDIN 

MARIAN-IONUŢ 
XI 

abs. şc. prof. XI 

textile 
transporturi 

XI CL. a IX-a 

-M1-Reprezentarea pieselor 

mecanice 

-M2-Lăcătuşărie generală 

-M3-Organe de mașini 

-M4-CDL–Stagii de pregătire 

practica –Interpretarea si 

utilizarea documentației 

tehnice in practica de atelier 

CL. a X-a 

-M1-Măsurări tehnice 

-M2-Reprezentarea organelor 

de mașini 

-M3-Asamblari mecanice 

-M4-CDL–Stagii de pregătire 

practica –Aplicații de baza in 

mecanica 

11. PÎNZARIU OVIDIU 

XI 

abs. şc. prof. XI 

electric 
transporturi 

XI CL. a IX-a 

-M1-Reprezentarea pieselor 

mecanice 

-M2-Lăcătuşărie generală 

-M3-Organe de mașini 

-M4-CDL–Stagii de pregătire 

practica –Interpretarea si 

utilizarea documentației 

tehnice in practica de atelier 

CL. a X-a 

-M1-Măsurări tehnice 

-M2-Reprezentarea organelor 

de mașini 

-M3-Asamblari mecanice 

-M4-CDL–Stagii de pregătire 

practica –Aplicații de baza in 

mecanica 

12. 
LISCIUC 

CRISTIAN-PAVEL 

XI 

abs. şc. prof. XI 

electric 
transporturi 

XI CL. a IX-a 

-M1-Reprezentarea pieselor 

mecanice 

-M2-Lăcătuşărie generală 

-M3-Organe de mașini 

-M4-CDL–Stagii de pregătire 

practica –Interpretarea si 

utilizarea documentației 

tehnice in practica de atelier 

CL. a X-a 

-M1-Măsurări tehnice 

-M2-Reprezentarea organelor 

de mașini 

-M3-Asamblari mecanice 

-M4-CDL–Stagii de pregătire 



practica –Aplicații de baza in 

mecanica 

13. RUSU SERGIU 
XI abs. şc. prof. XI 

mec. auto 
mecatronică 

XI 
fără diferenţe 

14. 
CRASNEAN 

ANDREI-IONUT 

XI abs. şc. prof. XI 

mec. auto 
mecatronică 

XI 
fără diferenţe 

15. 
HOMEAG ALIN-

CLAUDIU 
XII 

exmatr. XII  

turism 
mecatronică XII 

CL. a IX-a 

-M1-Reprezentarea pieselor 

mecanice 

-M2-Lăcătuşărie generală 

-M3-Organe de mașini 

-M4-CDL–Stagii de pregătire 

practica –Interpretarea si 

utilizarea documentației 

tehnice in practica de atelier 

CL. a X-a 

-M1-Măsurări tehnice 

-M2-Reprezentarea organelor 

de mașini 

-M3-Asamblari mecanice 

-M4-CDL–Stagii de pregătire 

practica –Aplicații de baza in 

mecanica 

CL. a XI-a 

-M1-Desen de ansamblu 

-M2-Aplicaţii CAD 

-M3-Asamblarea 

subansamblurilor şi 

ansamblurilor mecatronice 

-M4-CDL–Maşini, utilaje şi 

instalaţii 

-M5-Transmisii mecanice şi 

mecanisme 
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