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Proces verbal 

încheiat în ziua de 07 iunie 2016 în cadrul şedinţei Comisiei de selecție a studenților beneficiari de 

locuri în tabere în vacanţa de vară 2016 

 

La şedinţă participă membrii comisiei: conf. univ. dr. Florin Pintescu (prodecan), lector 

univ. dr. Sorin Ignătescu (prodecan) şi Codruț-Marius Brînzei (reprezentant A.S.U.S.). 

Facultatea de Istorie și Geografie a primit inițial din partea rectoratului 10 locuri în tabere de 

vară, după care a mai primit încă două, în urma redistribuirii locurilor de la facultăți la care nu a fost 

înregistrată nici o cerere. La secretariatul Facultății de Istorie și Geografie au fost depuse 14 cereri, 

cu dosarele aferente. Dintre acestea, Comisia a eliminat din competiție dosarul studentei Cuciurean 

Georgeta-Mărioara, deoarece aceasta este înmatriculată la învăţământ cu taxă și, în această calitate, 

nu poate beneficia de loc în taberele de vară. 

Comisia de selecție a repartizat un loc studentei Bârliga Mihaela-Nicoleta, care a absolvit 

liceul în mediul rural, încadrându-se în categoria cazurilor sociale. Cinci dosare prezentau 

documente justificative legate de activități artistice, culturale, științifice, sportive sau de voluntariat. 

Dintre acestea, comisia a acordat locuri în tabere studenților Scutaru Andreea, Baghici Iuliana, 

Horodnic Vasilică Dănuț și Baran Vera, dosarul studentei Manole Mădălina nefiind completat cu 

documente justificative suficiente. Celelalte șapte locuri rămase au fost repartizate studenților doar 

în funcție de rezultatele la învățătură. Punctajul obținut de studenți a fost calculat prin adunarea 

mediei anului sau semestrului anterior cu cel rezultat în urma desfășurării unor activități artistice, 

culturale, științifice, sportive sau de voluntariat. Menționăm că pentru fiecare activitate artistică, 

culturală, științifică, sportivă sau de voluntariat studenții au primit câte un punct. 

Clasamentul studenților beneficiari, se regăsește în tabelul de mai jos.  

 
Denumire 

Facultate / 

Universitate 

Numele şi prenumele  

 

Punctaj 

Facultatea de 

Istorie şi 

Geografie, 

Universitatea 

„Ștefan cel 

Mare” Suceava 

Bârliga Mihaela-Nicoleta 10 

Scutaru Andreea 17.68 

Baghici Iuliana 15.26 

Baran Vera 11.00 

Horodnic Vasilică-Dănuţ 10.20 

Nistor Roxana Georgiana (Holcă-Nistor) 10 

Witowschi Adriana-Mariana 9.53 

Decuș Olga 9.50 

Manole Mădălina 9.43 

Rusu Adelina Ioana 9.28 

Moroșan Rodica-Anca 9,23 

Ciobîcă Ionela-Irina 8.73 

Studenta Prescure Larisa Ioana nu a primit un loc în tabără, ea fiind trecută pe lista de 

rezerve a Facultăţii de Istorie şi Geografie din tabelul de mai jos.  

 
Denumire Facultate / 

Universitate 
Numele şi prenumele Punctaj 

Facultatea de Istorie şi 

Geografie, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

Suceava 

Prescure Larisa Ioana 8.60 
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