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ANUNT
privind atribuirea locurilor în tabere studenţeşti

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 calendarul atribuirii
acestor locuri este prezentat în tabelul următor.

Activitate Perioada de
desfăşurare/Data

Completarea şi depunerea unei cereri tip
(Anexa 4) la secretariatul Facultăţii de
Mecanică şi Tehnologie, prin fax la nr.
0348453150 sau prin trimitere pe adresa de e-
mail a secretarei:
Maria Ciobanu: maria.ciobanu@upit.ro;
Cristina Onescu: cristina.onescu@upit.ro;
Melania Necula: melania.necula@upit.ro.
În cazul trimiterii cererilor prin e-mail va rog
sa cereți confirmare de primire.
Cererile vor fi semnate de studenți, vor fi însoțite de
documentele justificative care atesta implicarea   în activități
extra curriculare sau încadrarea studentului în unul dintre
cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), si vor primi
un număr de înregistrare de la facultăți

24.04.2017-
22.05.2017

Întocmirea listelor cu toţi studenţii care au
depus cereri, astfel:

- Lista studenţilor cu rezultate deosebite la
învăţătură;

- Lista studenţilor –cazuri sociale;
- Liste de rezervă

23.05.2017-
25.05.2017

Afişarea listelor 26.05.2017
Desemnarea comisiilor de selecţie Până la 30.05.2017



UNIVERSITATEA din PITEŞTI
FACULTATEA de MECANICĂ şi TEHNOLOGIE

DECANAT
RO - 110040Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1

tel.fax:0348/453150 tel.:0248/218804

2/2

Activitate Perioada de
desfăşurare/Data

Analiza cererilor şi a documentelor de către
comisie şi întocmirea Procesului Verbal de
selecţie cu studenţii beneficiari ai taberelor
2017 şi cu studenţii de rezervă

05.06.2017-
08.06.2017

Afişarea Procesului Verbal de selecţie 09.06.2017
Depunerea contestaţiilor la secretariatul
Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie sau prin
trimitere pe adresa de e-mail a secretarei:
Maria Ciobanu: maria.ciobanu@upit.ro;
Cristina Onescu: cristina.onescu@upit.ro;
Melania Necula: melania.necula@upit.ro.

10.06.2017-
11.06.2017

(48 ore de la afişare)

Soluționarea contestațiilor de către comisie
special constituită 13.06.2017

Afişarea listelor finale  cu  studenții
beneficiari  ai locurilor  de tabără  în cadrul
Programului  National  ,,Tabere  studențești"
în anul  2017 şi listele   finale cu studenții
aflați  pe  listele  de rezerva.

14.06.2017-
16.06.2017

Întâlnirea comisiilor de selecţie cu beneficiarii
burselor pentru repartizarea locurilor
In funcție de numărul de locuri care a fost alocat facultății, in
ordinea listelor finale, studenții selectați pot alege una dintre
locațiile disponibile.
La întâlnirea organizată studenții vor avea asupra lor atât
carnetul de student, vizat la zi, cat si C.I I B.I I pașaport.
(original si copie, copiile vor fi atasate diagramelor de cazare ).

21.06.2017-
23.06.2017

Afişarea listelor cu studenții beneficiari ai
taberelor,   listele  de  rezervă,    precum  si
locațiile şi perioadele   de desfasurare,

23.06.2017-
26.06.2017

Întocmit,
Conf. dr. ing. Iordache Monica

Prodecan FMT
20.04.2017


