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UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA 
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 
Nr. 14/FIESC din data de 7 iunie 2017 

  
privind stabilirea criteriilor de repartizare a locurilor de cazare  

începând cu anul universitar 2017/2018   
 
 
 
În conformitate cu Carta Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 
Având în vedere propunerea făcută de prodecanul responsabil cu imaginea FIESC, probleme 
studențești și relația cu mediul socio-economic în urma consultării reprezentanților studenților, 
analizată și aprobată de Consiliul Facultății în ședința din data de 7 iunie 2017,  
 
se hotărăşte: 

Art. 1. Repartizarea locurilor de cazare se face pe programe de studiu, proporţional cu numărul de 
cereri. 

Art. 2.  Pentru anul I de studiu de licenţă se rezervă un procent de 30% din totalul de  locuri de 
cazare alocat pentru FIESC, iar pentru anul I de masterat 10%. 

Art. 3. Se aprobă următoarele criterii de repartizare a locurilor de cazare: 
 Criteriul 1: Se acordă pentru îndeplinirea sarcinilor de învăţământ un număr de puncte 

egal cu: 10 * (Media – Numărul total de restanţe) 
unde: Media reprezintă media semestrului I de studiu, a anului universitar curent, calculată prin 
programul de gestiune a şcolarităţii după sesiunea de restanţe a semestrului I de studiu. 

   Numărul total de restanţe ia în considerare restanţele din anul curent și toţi anii precedenţi 
care nu au fost promovate după ultima sesiune de restanţe complet încheiată la momentul 
declanşării procedurii de cazare. 

 Criteriul 2: Se acordă: 
 20 puncte pentru studenţii orfani de un părinte până la împlinirea 

vârstei de 26 de ani; 
 40 de puncte pentru studenţii orfani de ambii părinţi sau din 

plasamente familiale până la împlinirea vârstei de 26 de ani; 
 20 puncte pentru handicap sau boli din nomenclator.  

 Criteriul 3: Pentru activitatea ştiinţifică, activitatea în folosul comunitatii academice se 
respectă cumulativ Grila punctaj pentru aprecierea activităţii ştiinţifice / cultural-artistice / 
sportive în vederea acordării bursei de performanţă ştiinţifică şi Grila punctaj pentru 
acordarea Bursei speciale (Anexa 1), cu precizarea că punctajul pentru Criteriul 7 se 
calculează cu formula: 

min(VU,30) + min(1.5*VF,60) + min(AV,30) 

unde VU, VF, AV - reprezintă numărul de ore de voluntariat în folosul universităţii, facultăţii, 
respectiv alte activități de voluntariat, iar min(x,y) reprezinta valoarea cea mai mică dintre x 
și y. 

 Criteriul 4: Se depunctează cu 100 puncte studenţii cu abateri de la Regulamentul de 
Ordine Interioară privind cazarea în campusul universitar, funcţie de gravitatea abaterii. 
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 Criteriul 5: Se acordă: 
 30 puncte studenţilor cu părinte personal didactic/didactic 

auxiliar/ personal nedidactic în învăţământ, în activitate, 
pensionat sau decedat. 

Art. 4. Studenţii cu domiciliul în comunele limitrofe vor pierde un număr de 25 de puncte, iar cei din 
municipiul Suceava un număr de 100 de puncte. 

Se acordă: 
 10 puncte pentru studenții din judeţul Suceava cu domiciliul stabil la 

o distanță cuprinsă între 50 km și 100 km; 
 15 puncte pentru studenţii cu domiciliul stabil în judeţul Suceava, la 

peste 100 km sau în alt judeţ decât judeţul Suceava din România; 
 50 puncte pentru studenţii cu domiciliul stabil în afara graniţelor 

României. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi comunicată prin Serviciul Secretariat al FIESC. 
 
 
 
 
 
  DECAN,                    PRODECAN 
       responsabil cu imaginea FIESC, probleme  
       studenţeşti şi relația cu mediul socio-economic, 
 
prof.univ.dr.ing. Ştefan-Gheorghe PENTIUC        prof.univ.dr.ing. Laurenţiu Dan MILICI 


