
PROGRAM REPARTIZARE  

TABERE STUDENȚEȘTI 2018 

 

pana la 24 aprilie – Facultățile afișează Metodologia la avizier și pe site-ul acesteia 

 

24 aprilie - 22 mai – Secretariatele facultăților primesc cereri de la studenți.  (studenții  
      primesc formularele tip de cerere (Anexa 4) de la secretariatul  
      facultății sau o descarcă de pe site-ul acestora)*  

*Cererile se pot depune direct la secretariatrul facultății, se pot trimite prin fax la 
numărul afișat de către facultate sau se pot trimite prin e-mail la adresa specificată de 
către facultate. 

 

23-25 mai – Facultățile întocmesc lista cu studenții care au depus cereri  

 

până pe 28 mai - Facultățile afișează la avizier, dar și pe site-ul acestora listele întocmite mai 

sus 

 

până pe 30 mai – Se afișează lista cu componenta comisiei constituite DOAR conform  
          art. 16 din Metodologie. (Decan și Prodecan și reprezentantul  
          asociației studențești) - DOAR 3 MEMBRI 

 

05 – 08 iunie – Comisia analizează cererile depuse. Data și locația întâlnirii comisiei trebuie 
      anunțată la avizier cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru                                                 
              aceasta. 

 

11 iunie – Se afișează procesul verbal de selectie (intocmit conform Art. 18 din         
       metodologie) semnat de mebrii comisiei. (la avizierul facultății și pe site-ul      
       acesteia) 

 

 



11 – 13 iunie – Secretariatele primesc contestații de la studenți prin cele doua                            

               modalități  (aduse personal sau trimise în format electronic pe  email/fax) 

 

13 iunie – Se formeaza o nouă comisie (DIFERITA DE COMISIA INIȚIALĂ),  

                respectand criteriile de reprezentare de la Art 16, care soluționează contestațiile 

 

până pe 15 iunie ora 16:00 – afisare rezultate finale (la avizierul facultatii si pe site-ul         
                                  acesteia) 

 

până la data de 18 iunie – CCS Brașov comunică perioadele de desfășurare a taberelor  

              și locațiile aferente 

 

până la data de 20 iunie – Universitatea repartizează facultăților locurile conform  

             perioadelor primite de la CCS Brașov 

 

21 - 22 iunie – Comisiile inițiale se întâlnesc cu beneficiarii de tabere, aceștia din urmă, în 
ordinea de pe listele finale, pot alege una dintre locațiile disponibile. 

Studenții vor avea asupra lor CI si Carnet de student vizat (original si 
copie. Copiile se transmit către ProSME împreună cu doc de la Art 29). 
Comisia va completa împreună cu studenții beneficiari, Anexa nr. 3 

 

26 iunie – Facultățile vor afișa (la avizier cât și pe site), listele cu beneficiarii precum și  

       locațiile și perioadele 

 

până la data de 29 iunie – Facultățile trimit către ProSME documentele prevazute la  

              Art. 29 din metodologie in 2 exemplare ORIGINALE!!!! 


