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                                    PROCES – VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 19.07.2022, în urma selecției pentru stabilirea studenților care vor beneficia 

de locuri în taberele studențești în vara anului 2022 și a studenților din listele de rezervă. 
 

  Numele și 
prenumele 
studenților 

beneficiari de 
tabere1 

Serie și 
nr. 

C.I./B.I./ 
Pașaport 

Codul numeric 
personal 

Forma 
de 

studii 

Anul 
de 

studii 
Specializarea Media2 Observații2 

1 Ieșan-Muntean 
Diana 

XV 
129953 2980326335923 master 2 

Biotehnologii 
microbiene și 

celulare 
9,91 art. 5, alin. 

(1) lit. a) 

2 Tanasă Daniela-
Adriana 

NT 
948935 2990707270050 master 1 Genetică 

moleculară 9,8 art. 5, alin. 
(1) lit. b), 

3 Filip Elena-
Vasilica 

NT 
916803 2981127271695 master 2 

Biotehnologii 
microbiene și 

celulare 
9,58 art. 5, alin. 

(1) lit. b), 

4 Ilie Maria-
Lăcrămioara 

XV 
247706 2990816330191 master 1 Laborator 

medical 9,5 art. 5, alin. 
(1) lit. b), 

5 Irimia Georgiana ZL 
286161 6010813172351 licență 2 Biologie 9,33 

participare 
la activități 

în cadrul 
UAIC 

6 Zaharia Onisia-
Andreea 

VS 
804853 2990319374518 master 1 Laborator 

medical 9,33 art. 5, alin. 
(1) lit. b), 

  
Numele și 
prenumele 

studenților din 
listele de 
rezervă¹ 

Serie și 
nr. 

C.I./B.I./ 
Pașaport 

Codul numeric 
personal 

Forma 
de 

studii 

Anul 
de 

studii 
Specializarea Media2 Observații2 

1 Pînzaru Diana XV 
417956 2980128330527 master 2 Genetică 

moleculară 9,02 art. 5, alin. 
(1) lit. b), 

2 Dorobanțu Maria VS  
851059 6000207374536 licență 3 

Ecologie și 
protecția 
mediului 

8,33 art. 5, alin. 
(1) lit. b), 

 
 
COMISIA DE SELECȚIE³ (nume, prenume, funcția, semnătura): 
Prodecan, Șef lucr. dr. Ciprian Claudiu Mânzu ......................... 
Student masterand  Daniela Adriana Tanasă  ......................... 
______________________   
Precizări: 
- ¹ criterii de selecție a studenților: înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență la ciclurile de licență și master, în vârstă de până la 35 

de ani, integraliști – cu excepția cazurilor sociale;   
- ² punctajul se stabilește în funcție de media obținută în anul precedent de școlarizare, (media pe semestrul I în cazul studenților înscriși în 

anul I), precum și activitatea depusă în cadru organizat al UAIC, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat. 
Departajarea se face în funcție de criteriile stabilite de către Comisia de selecție; 

- ³este formată din decan/prodecan sau persoane desemnate de aceștia și un reprezentant al organizațiilor studențești, legal constituite la 
nivelul Facultății sau UAIC;  procesul verbal de selecție se întocmește în trei exemplare originale și se ștampilează de Secretariatul Facultății 
pe fiecare pagină. 

Ștampila 

Adresa: Bd.Carol I, nr.20 A, Iași, 
România, 700505, tel: 0232 20 1072, 

e-mail: secretariat.bio@uaic.ro 


