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ANUNT
privind categoriile de studenţi beneficiari ai taberelor 2017

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie beneficiază de 11 locuri în
tabere studențești  în perioada 16.07-30.08.2017.

Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a
Programului Național ”Tabere studențești” 2017 categoriile de
studenţi beneficiari ai taberelor studenţeşti sunt:

a) Cazuri sociale- studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele
de copii sau plasament familial, absolvenţi ai liceelor din mediul rural,
sau din oraşe cu mai puţin de 10000 de locuitori şi cei care beneficiază
de burse sociale reprezentând  maxim 20% din locurile repartizate;

b) Studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul
precedent de școlarizare, în pondere de maxim 85%, cei care au
avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse
manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat
in pondere de minim 15% dintre aceștia, Procentele se aplică la
numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile
sociale prevăzute la lit. a);

c) studenții care activează în cadrul Caselor  de Cultura  ale Studenților
care s-au evidențiat prin activități cultural-artistice desfășurate, care
vor fi selectați de către Casele de Cultura ale Studenților, pe
baza  criteriilor specifice stabilite de acestea, împreuna cu
reprezentanți ai tuturor organizațiilor studențești reprezentative,
legal   constituite din fiecare universitate arondata. Criteriile de
selecție a studenților beneficiari, precum si numele beneficiarilor,
facultatea şi universitatea din care provin vor fi postate pe site-
urile proprii ale Caselor de Cultura ale Studenților pana cel târziu
cu 5 zile înaintea începerii primei serii de tabără;

d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități si proiecte
studențești, manifestări culturale, științifice şi sportive gestionate de
asociațiile şi federațiile studențești legal constituite.
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Beneficiarii  de locuri gratuite  în taberele studențești,  în perioada  vacantei  de
vara 2017, în limita  fondurilor  bugetare  aprobate şi a numărului  de locuri
aferente  pe universități,   sunt studenții care îndeplinesc cumulativ:
a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecventa şi  sunt finanțați de la
bugetul  de stat;
b)   Sunt înmatriculați la forma  de învățământ cu frecvenţă,  la programul  de
studii  de la ciclurile de licență şi  masterat;
c)   Sunt integraliști (studenții care au promovat  la toate disciplinele   de studiu
din anul anterior  de școlarizare );
d)   Sunt studenți în vârsta de până la  35 de ani în conformitate  cu prevederile
art. 2, alin.  2, lit.  a) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare.
În cazul studenţilor-cazuri sociale, criteriul student integralist nu se aplică,
ierarhizarea făcându-se exclusiv pe criterii sociale.

Întocmit,
Conf. dr. ing. Iordache Monica
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