Nr. 5R2/2332 din 13.07.2022

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 13.07.2022, cu ocazia întrunirii comisiei în vederea selecției beneficiarilor de
locuri gratuite în taberele studențești, în perioada de vară 2022

Comisia de selecție, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 din
08.07.2022, conform Metodologia privind organizarea taberelor studențești, și numit prin decizia
Rectorului nr. 780 din 12.07.2022 a analizat listele întocmite de secretariat, cererile depuse de
candidați precum şi conformitatea datelor înscrise în cereri cu situaţia şcolară (media anului
precedent, respectiv a semestrului 1 al anului curent pentru studenții din anul I) cuprinse în tabelul
ataşat.
Comisia a constatat următoarele:
1. S-a depus un număr de patru cereri la programele de studii universitare de licență, pentru
obţinerea unui loc gratuit pentru tabăra de vară 2022, astfel:
Nr.
Crt.

Nume și prenume

Număr
matricol

Ciclul de studii universitare de licență
1. DATU R. VLAD1589
DORIAN
2. PETROVICI V.
1060
VALERIA

Programul de
studiu/an

CNP

C.I./B.I.

Drept/III

1990919260061

ZS 228548

Finanțe și
bănci/I

2004042071624

AB 1073019

3. TODEA A.
ALEXANDRU

1566

Drept/IV

5000131260080

ZS 024848

4. FECIORU Ș.C. ILINCAANDREEA

1736

Drept/I

6020719046222

XV 447623

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din 08.07.2022, Facultății noastre pentru
programele de studii universitare de licență i-au fost repartizate cinci locuri în taberele studențești
organizate în perioada vacanței de vară 2022.
Comisia a procedat la ierarhizarea cererilor eligibile, luând în considerare media obținută în
anul precedent de școlarizare respectiv media pe semestrul 1 în cazul studenților înscriși în anul I,
precum și activitățile extracurriculare. Astfel, s-au luat în calcul mediile obţinute în anul universitar
(2020-2021) pentru studenţii din anii II și III, respectiv mediile obţinute în sesiunea de iarnă a anului
universitar curent (2021-2022) pentru studenţii anilor I.
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2. Conform art. 4 și art. 5, alin. 1 lit. a) din Metodologia privind organizarea taberelor
studențești, din cele 5 locuri repartizate minim 20% reprezintă locuri pentru cazuri sociale.
Din cele 4 cereri depuse, nici o cerere nu se încadrează în categoria cazuri sociale. Conform
art. 5, alin. 1 lit. e) locul neocupat aferentă beneficiarilor prevăzuți la lit. a) se va distribui
beneficiarilor prevăzuți la lit. b).
Conform art. 4 și art. 5, alin. 1 lit. b) – d) din Metodologia privind organizarea taberelor
studențești, conform cererilor eligibile și a numărului de locuri alocate se repartizează cele 5 locuri,
astfel:
Nr.
Crt.

Nume și prenume

Număr Programu
matricol
l de
studiu/an
Ciclul de studii universitare de licență
1. DATU R. VLAD1589
Drept/III
DORIAN
2. PETROVICI V.
1060
Finanțe și
VALERIA
bănci/I

CNP

C.I./B.I.

Media
ponderată

Punctaj

1990919260061

ZS 228548

9.61

8.17

2004042071624

AB
1073019

8.66

7.36

3. TODEA A.
ALEXANDRU

1566

Drept/IV

5000131260080

ZS 024848

8.56

7.28

4. FECIORU Ș.C.
ILINCA-ANDREEA

1736

Drept/I

6020719046222

XV 447623

7.26

6.17

La nivelul Facultății de Economie și Drept, s-au ocupat patru locuri din cele 5 locuri alocate pentru
nivelul de licență.
Termenul de contestaţie stabilit de Comisie este data de 15 iulie 2022, ora 1400 .
Comisia, în conformitate cu Metodologia privind organizarea taberelor studențești, a stabilit întâlnirea cu
studenții beneficiari ai locurilor în tabere pentru data de 28 iulie 2022, ora 10:00 în sala C19.
Studenții, în ordinea listelor finale, vor alege una din locațiile disponibile și se vor completa
borderourile cu beneficiarii.
Comisia de selecție
Președinte:

Conf. univ.dr. Daniel ȘTEFAN – Decan

Membri:

BAKOS Irma – secretar șef facultate
Călin-Ionuț MUREȘAN, reprezentant studenți
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