
 
 

 

 
CRITERII DE CAZARE A STUDENŢILOR FMSB 

 
Criteriile de cazare a studenţilor Facultǎţii de Medicină și Științe Biologice din 

cadrul Universitǎţii “Stefan cel Mare” Suceava sunt stabilite în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, respectiv Ordinul nr. 3130/2019 privind aprobarea Metodologiei 
de alocare a fondurilor bugetate destinate subvențiilor cămine-cantine pentru 
instituțiile de învățământ superior de stat din România și cu Procedura privind 
cazarea studenților în cămine PO-SC-02 al Universitǎţii Stefan cel Mare Suceava.  

 
Art.1 Facultatea de Medicină și Științe Biologice îşi rezervă dreptul de a caza în 
căminele proprietatea USV studenţii care vor acumula cele mai bune punctaje, în 
ordine descrescǎtoare şi în limita locurilor repartizate la nivelul facultății.  
Art.2. În căminele USV, se pot caza studenţii din toate ciclurile de învăţământ. 
Art.3. Studenţii care au domiciliul stabil în municipiul Suceava nu pot primi cazare în 
căminele USV.  
Art.4. Cazările în căminele USV se realizează de către Comisia de Cazare FMSB, în 
limita locurilor disponibile.  
Art.5. Acordarea dreptului de cazare se face pe baza situaţiei şcolare, situaţiei sociale, 
distanța de la domiciliul studenților până la facultate și activitatăţii extracuriculare a 
studenţilor.  
Art 6. Au prioritatate la cazare: 

a) Studenții români orfani și cei proveniți din casele de copii sau plasament 
familiar; 

b) Studenții bolnavi care se află în evidența unităților medicale, cei cu 
handicap locomotor și cu orice alte boli cronice grave; 

c) Studenții care au rezultate profesionale bune, care au un părinte sau ambii 
părinți cadre didactice/personal didactic auxiliar; 

d) Studenții străini bursieri ai statului român. 
 
Art.7. Criteriile luate în considerare la acordarea locurilor de cazare şi punctajele 
acordate fiecărui criteriu sunt: 
 

1. Studenții orfani de ambii părinți, cei care provin din Centre de Plasament sau 
studenții cu handicap locomotor și cu orice alte boli cronice grave aflați în 
evidența unităților sanitară, vor avea prioritate la cazare; 



 
 

 

2. Performanța la studii: 
Media obținută în anul universitar anterior pentru studenții din anul II, III sau 
IV, respectiv media de admitere pentru studenții din anul I; 
Punctajul maxim (10 puncte) va fi acordată mediei cele mai mari; 
Toate celelalte punctaje vor fi calculate proporțional. 
 

3. Distanța: 
 
Punctajul se va calcula prin raportare la cea mai mare distanță de la domiciliul 
studentului până la Universitate, care se punctează cu 10 puncte; 
Toate celelalte punctaje vor fi calculate proporțional. 
 

4. Alte criterii: 
 Activități de voluntariat :  

- până la 10 ore – 0,25 puncte 
- între 10 și 20 ore - 0,5 puncte 
- peste 20 ore – 1 punct 

 Caz social – 0,5 puncte 
 Orfan de un părinte – 1 punct 
 Unul din părinți cadru didactic/ personal didactic auxiliar – 1 punct 

 
În cazul în care există situații de egalitate între punctaje, se vor lua în considerare 
următoarele criterii de departajare, în următoarea ordine: 

1. Media – ordine descrescătoare pentru studenții integraliști, respectiv în 
ordinea crescătoare a numărului de restanțe pentru studenții care nu sunt 
integraliști 

2. Distanța de la domiciliul studentului până la Universitate. 


