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Încheiat astăzi, 16.07.2021, cu ocazia întrunirii Comisiei de selecție a studenților 
beneficiari de locuri în tabere studențești 2021 la Facultatea de Inginerie Electrică și 
Tehnologia Informației.  

Conform adresei nr. 9096/05.07.2021, Facultății de Inginerie Electrică și 
Tehnologia Informației i-au fost alocate în total 10 locuri în tabere studențești.  

Pe baza ”Metodologiei de organizare a taberelor studențești 2021”, a situației 
școlare și sociale a studenților facultății care au depus la secretariatul facultății pănă 
la termenul prevăzut de metodologie cereri de repartizare a unui loc în tabere 
studențești, comisia decide următoarele: 

- Eliminarea studenților solicitanți care nu sunt integraliști și nici cazuri sociale (1 
student): 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Media  
anului  

precedent 

Număr  
de 

credite  
Anul/Program de  

studiu Restanțe Plasament Rom 
Absolvent liceu mediu 
rural sau din oraș cu 
mai puțin de 10.000 

locuitori 

Beneficiar 
de bursă 
socială 

Orfani 
2 p Eligibil Caz 

social 

1 Boșca 
Daniel 5.66 18 1/Sisteme automate 

avansate 2 NU NU NU NU NU NU NU 

 
- Studenții participă la ierarhizarea descrescătoare în funcție de rezultatele la 

învățătură (media din anul anterior de școlarizare pentru studenții din anii de 
studiu 2-4 licență și 2 master, respectiv media din sesiunea de iarnă pentru anii 1 
licență și master); 

- Atribuirea a 3 locuri în tabere celor 3 studenți eligibili, descrescător în funcție de 
rezultatele la învățătură: 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Media  
anului  

precedent 

Număr  
de 

credite  
Anul/Program de  

studiu Observaţii Restanțe Eligibil Statut 

1 Luca I. Bianca-
Camelia 10.00 30 1/Tehnologii audio-video și telecomunicații -  NU DA Titular 

2 Flisc Adrian 
Alexandru 9.35 60 3/Calculatoare -  NU DA Titular 

3 Kanalus Claudia 8.83 60 2/Inginerie economică în domeniul 
electric, electronic și energetic -  NU DA Titular 
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