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Program depuneri cereri la Secretariat :  
 

În perioada 05 iulie – 10 iulie 2022  studenții doritori vor 

depune cereri la Secretariatul facultăţii între orele 12 – 15. 

Cererile semnate și scanate se pot trimite și de pe e-mailul 

de student la adresa de e-mail a secretarului sef facultate: 

monica.manolescu@unitbv.ro. Cererea tipizată se primește de la 

Secretariat sau se descarcă de pe site-ul facultății.  
 

Cererile vor fi semnate de studenți și vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în 

activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale enumerate mai jos, la 

categoria a) si vor primi număr de înregistrare. 

 

In perioada taberelor studențești, studenții beneficiază în mod gratuit de cazare și masă.  

 

Pot beneficia de bilete gratuite de tabără, în perioada vacanţei de vară, studenţii de la cursuri de CU 

FRECVENȚĂ, (din ciclurile de licență și master), care sunt integralişti, în vârstă de până la 35 ani. 

(integraliști în anul universitar precedent și integraliști în sem I – pt anul I, în funcție de rezultatele 

obținute la învățătură și de activitatea depusă la diverse manifestări cultural artistice, stiințifice, sportive 

sau voluntariat). Pot depune cereri și  studenții care se află ăn ultimul an de studiu chiar dacă au 

susținut examenul de finalizare studii. 

 

In cazul categoriei – studenti cazuri sociale - criteriul de student integralist nu se aplică, ierarhizarea 

acestora facandu-se exclusiv în baza criteriilor sociale. 

 

Categorii de studenți beneficiari ai taberelor studențești:  

a) cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinti, cei proveniți din casele de copii sau plasament 

familial, rromi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 

locuitori și cei care beneficiază de burse sociale – reprezentând minim 20 % din locurile 

repartizate facultății. In cazul categoriei cazuri sociale criteriul de student integralist nu se aplică, 

ierarhizarea facându-se exclusiv în baza criteriilor sociale. 

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenți 

integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior 

de școlarizare 2019 – 2020) iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști în 

sem I din anul în curs 2020 – 2021 (pondere maximă 85% din locurile repartizate facultății), cei 

care au avut activități în cadru organizat al universităților la diverse manifestări culturale, 

artistice, științifice, sportive și de voluntariat - în pondere de minim 15% din aceștia. Procentele 
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se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazuri sociale, prevăzute 

la litera a).  

c) Studenții care activează în cadrul CCS / CCSS Tei și care s-au evidențiat prin activități  cultural-

artistice desfășurate. Acestia vor fi selectați de CCS / CCSS Tei pe baza criteriilor specifice 

stabilite de acestea. 

d) Studenți implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, 

științifice și sportive gestionate de federațiile studențești. 

e) In cazul în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuți la litera a) nu se ocupa, acestea se pot 

redistribui beneficiarilor de la litera b). 

 

Repartizarea biletelor de tabără  

 

Repartizarea biletelor de tabără se va face de către o comisie de repartizare a biletelor de tabără numită 

prin ordinul Decanului. Locurile de biletele de tabără vor fi împărțite pe ani de studiu şi specializări, 

functie de rezultatele la învățătură și de participarea la sesiuni stiintifice studentesti sau alte activități 

culturale, științifice etc organizate de universitate. 

 

Facultății de Stiințe economice și Administrarea afacerilor i s-au repartizat 14 locurile de tabere. 

 

Taberele vor fi la mare, la munte sau în Delta Dunării, unde accesul se poate realiza cu mijloace de 

transport în cumun. 

 

Seriile vor fi următoarele:  

Seria 1 : 09.08 – 14.08.2022      Seria 3 :  19.08 – 24.08.2022 

Seria 2 : 14.08 – 19.08.2022      Seria 4 :  24.08 – 29.08.2022 

Seria 5 : 29.08 – 03.09.2022      Seria 6 :  03.09 – 08.09.2022 

 

Calendarul procedurii de acordare a biletelor de tabără 
 

In perioada 06.07 – 10.07.2022 studenții vor depune cereri pentru acordarea unui loc de tabără. Cererile 

pot fi depuse la secretariat sau trimise semnate / scanate pe e-mail, la adresa:  

monica.manolescu@unitbv.ro. Cererile vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea 

în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale, la categoria a) si 

vor primi număr de înregistrare. 

- 11 iulie Secretariatul facultății va afișa componența comisiilor de selecție și va întocmi lista cu 

studenții care au depus cereri 

-  lista cu studenții, cazuri sociale 

- lista cu studenți cu rezulatate deosebite ordonată după următoarele criterii: medii 

obținute în anul precedent (media pe sem I, în cazul studenților din anul I), precum și 

activitatea depusă în cadru organizat al universității la diverse manifestări) 

- lista cu „rezerve”  

In cazul studenților cu valoare identică a mediilor obținute, departajarea se va face pe criterii stabilite de 

facultate.   

 

- 12 iulie Secretariatul va afișa la avizier și pe site-ul facultății listele întocmite mai sus 

- Până la 12 iulie Se afișează lista cu componența Comisiei de acordare a biletelor de tabără pe 

facultate și data, ora și locația de întâlnire a comisiei în vederea întocmirii listelor beneficiarilor 

de bilete de tabără  

- 13 – 14 iulie Comisia analizează cererile depuse si va întocmi un proces verbal de selecție cu 

studenții care vor beneficia de locuri în tabără  si studenții din listele de rezerve. 



- 14 iulie se afișează Procesul verbal de selecție semnat de membrii comisiei. In termen de 24 de 

ore studenții pot face contestații. Se pot depune contestaţii atât pe e-mail cât si personal, la 

facultate. 

- 18 iulie se va întruni noua comisie care soluționează contestațiile (diferită de comisia inițială)  

- 19 iulie, până la ora 16 -  afișare rezultate contestații și listele finale cu studenții beneficiari ai 

locurilor de tabără și listele cu studenții aflați pe listele cu rezerve.  

- Până la data de 27 iulie universitatea repartizează facultăților locurile de tabără. 

- La o dată care va fi transmisă ulterior, în perioada 28 – 29 iulie comisia de repartizare a 

locurilor de tabără pe facultate se întîlnește cu beneficiarii de tabere, aceștia din urmă, în ordinea 

de pe listele finale, vor alege una din locațiile disponibile. Studenții vor avea asupra lor CI și 

carnetul student vizat, ambele în original și copie. Comisia va completa îmtreuna cu studenții 

beneficiari anexa nr. 3. Studenții care nu se prezintă la această întâlnire, vor pierde locul, iar 

în dreptul numelui lor se va trece absent 
- Până la 01 august – Secretariatul va afișa listele cu benefiaciarii, precum și locațiile și perioadele 

si facultatea trimite către Rectorat documentele 

 

Foarte important 

 

Studenții se vor caza în tabără doar pe baza centralizării borderourilor întocmite de universități, 

începând cu ora 14:00 în ziua de începere a seriei de tabără și maximum ora 14:00 în cea de-a doua 

zi  Neprezentarea în tabără în termenul stabilit atrage anularea biletului şi implicit pierderea de către 

titularul biletului a dreptului de a participa în tabără şi de a mai beneficia de un alt bilet de tabără pe 

perioada studiilor. Studenţii vor fi cazaţi în tabără numai dacă au asupra lor C.I/paşaport, carnetul de 

student vizat la zi, legitimația de student şi dacă se află pe borderoul transmis de universitate. Dreptul de 

a beneficia de un loc de tabără este netransmisibil. 

 

Metodologia completă privind organizarea taberelor studențești este afișata pe 

site-ul facultatii la rubrica TABERE.  


