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Lista cu studenţii care au solicitat un loc într-o tabără  
pe perioada vacanţei de vară 2018  

şi se încadrează la Cap.II, art.5, alin.1, lit.a 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Anul de 
studii 

Media Observaţii 

1. Todosia Iuliana III 7,35 Absolventă a Liceului Tehnologic 
„Ion Creangă” din comuna Pipirig, 
judeţul Neamţ 

 
 
 
 
 
 
 

Secretar şef, 
Ing. Franc Nela 
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Lista cu studenţii care au solicitat un loc într-o tabără pe perioada vacanţei de vară 2018, cu 
rezultate deosebite la învăţătură în anul precedent de şcolarizare (pentru studenţii din anul I, 

la sesiunea de iarnă), cu activitate depusă în cadru organizat, la manifestări culturale, 
artistice, ştiinţifice şi sportive 

 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Anul de 
studii 

Media Activitate depusă 

1. Eva Alina-Andreea II 10 -Premiul III la Concursul profesional ştiinţific 
studenţesc de mecanică teoretică „Dumitru Mangeron, 
aprilie 2017 
-Menţiune la sesiunea cercurilor 
ştiinţifice studenţeşti  din Departamentul de Ingineria 
Materialelor şi Securitate Industrială, mai 2017 
- Locul II la volei  în cadrul Festivalului Festudis , mai 
2017 
- participare la concursul profesional studenţesc de 
mecanică „Andrei Ioachimescu” , faza naţională, mai 
2017 
-Premiul III la  Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice 
Studenţeşti, mai 2018, de la Departamentul de Fizică 

2. Ghimp Ana III 10 -membră în consiliul facultăţii 
locul I participare concurs de roboţi mobili-powered by 
Marquardt, etapa a I-a , Universitatea „Lucian Blaga” 
Sibiu, ianuarie 2018 
locul I participare concurs de roboţi mobili-powered by 
Marquardt, etapa a II-a , Universitatea „Lucian Blaga” 
Sibiu, martie 2018 
-Premiul II, cerc studentesc sectiunea Maşini-unelte şi 
sisteme intergrate de fabricaţie, 2018 
certificat absolvire „Design in Catia” organizat de 
Continental Automotive 
participare la proiectul „Studenţii ieşeni învaţă să 
managerieze proiect,  finanţat de Primăria Iaşi, 
decembrie 2017 
- participare la proiectul „Inginer-antreprenor, noua 
oportunitate pentru studenţii ieşeni” finanţat de MTS, 
noiembrie 2017 
- participare la proiectul „Studentul de azi,managerul 
de mâine ” finanţat de MTS, noiembrie 2017 
- participare simpozionul pentru studenţi , TAVES 
2017, Univ.”Al.I.Cuza” Iaşi 
- diplomă merite deosebite , UNSR ,mai 2018 

3. Hriţuc Adelina III 10 Şef de grupa 
 
 
 
 



4. Andrişan Radu-Ştefan 
 

III 9,70 Certificat absolvire „Design in Catia V5”, organizat de 
Continental Automotive 
-Locul I participare concurs de roboţi mobili-powered 
by Marquardt, etapa a II-a , Universitatea „Lucian 
Blaga” Sibiu, martie 2018 
- participare la proiectul „Studenţii ieşeni învaţă să 
managerieze proiect,  finanţat de Primăria Iaşi, 
decembrie 2017 
- participare la proiectul „Inginer-antreprenor, noua 
oportunitate pentru studenţii ieşeni” finanţat de MTS, 
noiembrie 2017 
- participare la proiectul „Studentul de azi,managerul 
de mâine ” finanţat de MTS, noiembrie 2017 

5. Achiţei Alexandra III 9,55 -membră în consiliul facultăţii 
-certificat absolvire „Design in Catia” organizat de 
Continental Automotive 
-locul I participare concurs de roboţi mobili-powered 
by Marquardt, etapa a II-a , Universitatea „Lucian 
Blaga” Sibiu, martie 2018 
participare la proiectul „Studenţii ieşeni învaţă să 
managerieze proiect,  finanţat de Primăria Iaşi, 
decembrie 2017 
-participare la proiectul „Inginer-antreprenor, noua 
oportunitate pentru studenţii ieşeni” finanţat de MTS, 
noiembrie 2017 
-participare la proiectul „Studentul de azi,managerul de 
mâine ” finanţat de MTS, noiembrie 2017 

6 Constantin Marius II, master 9,40   

7. Hurdubaia Diana 
casătorită Vatamanu 

I, master 9,33  

8. Mihalcea Adrian-Ionuţ II 9,26 -Menţiune la sesiunea cercurilor 
ştiinţifice studenţeşti  din Departamentul de Ingineria 
Materialelor şi Securitate Industrială, mai 2017 
-Premiul III la  Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice 
Studenţeşti, mai 2018, de la Departamentul de Fizică 

9. Gearbă Paula-Ioana III 9,20 -participare la proiectul „Studenţii ieşeni învaţă să 
managerieze proiect,  finanţat de Primăria Iaşi, 
decembrie 2017 
-participare la proiectul „Inginer-antreprenor, noua 
oportunitate pentru studenţii ieşeni” finanţat de MTS, 
noiembrie 2017 
-participare la proiectul „Studentul de azi,managerul de 
mâine ” finanţat de MTS, noiembrie 2017 

10. Ganea Amalia-Smaranda II, master 9,20  

11 Macovei Sergiu-Nicu IV 8,96  

12. Iftinca Andrei-Vasile III 8,81 -participare la proiectul „Studenţii ieşeni învaţă să 
managerieze proiect,  finanţat de Primăria Iaşi, 
decembrie 2017 
-participare la proiectul „Inginer-antreprenor, noua 
oportunitate pentru studenţii ieşeni” finanţat de MTS, 
noiembrie 2017 
-participare la proiectul „Studentul de azi,managerul de 
mâine ” finanţat de MTS, noiembrie 2017 

13. Munteanu Elena II 8,78 -Menţiune la sesiunea cercurilor 
ştiinţifice studenţeşti  din Departamentul de Ingineria 
Materialelor şi Securitate Industrială, mai 2017 
-Premiul III la  Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice 
Studenţeşti, mai 2018, de la Departamentul de Fizică 
-Locul II la volei  în cadrul Festivalului Festudis din 
mai 2018 

14. Topciu Alice-Simona II 8,21 -Menţiune la sesiunea cercurilor 
ştiinţifice studenţeşti  din Departamentul de Ingineria 
Materialelor şi Securitate Industrială, mai 2017 
-Premiul III la  Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice 
Studenţeşti, mai 2018, de la Departamentul de Fizică 
 



15. Eva Emil-Alexandru III 8,13  

16. Vîrgă Paul- Robert III 7,68  

17. Avadani Iulian III 7,26 participare la proiectul „Inginer-antreprenor, noua 
oportunitate pentru studenţii ieşeni” finanţat de MTS, 
noiembrie 2017 
- participare la proiectul „Studentul de azi,managerul 
de mâine ” finanţat de MTS, noiembrie 2017 
 

18 Buric Alexandru-
Constantin 

III 6,63 -participare la proiectul „Studenţii ieşeni învaţă să 
managerieze proiect,  finanţat de Primăria Iaşi, 
decembrie 2017 
-participare la proiectul „Inginer-antreprenor, noua 
oportunitate pentru studenţii ieşeni” finanţat de MTS, 
noiembrie 2017 
-participare la proiectul „Studentul de azi,managerul de 
mâine ” finanţat de MTS, noiembrie 2017 

 
 
 
 
 
 

Secretar şef, 
Ing. Franc Nela 


