
 
 

 
 

LOCURI GRATUITE ÎN  

TABERE PENTRU STUDENȚI, VARĂ 2021 
Taberele se vor desfășura la MARE, la MUNTE și în DELTA DUNĂRII 

Termen de depunere a cererilor  

06 iulie - 11 iulie 2021 
Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, vară 2021, sunt studenții care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții: 

1. Studenți înmatriculați la învățământ cu frecvență, la buget sau la taxă, ciclul de studii 

universitare de licență și master; 

2. Studenți integraliști în anul/anii anterior/anteriori (exceptând cazurile sociale); 

3. Studenți până la 35 de ani. 

 Categoriile de studenți care pot beneficia de bilete în taberele studențești: 

a) cazurile sociale, chiar dacă NU sunt integraliști: studenții orfanii de ambii părinți, cei 
proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul 
rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 locuitori și cei care beneficiază de burse 
sociale reprezentând 30 % din locurile repartizate universității; 

b) studenți cu rezultate deosebite la învățătură de la ciclurile de licență și cursuri de 
masterat, cu frecvență, care sunt finanțați de la bugetul de stat, INTEGRALIȘTI (care au 
promovat toate disciplinele obligatorii din anul/ anii precedenți de studiu), în vârstă 
de până la 35 de ani, cei care au avut activități în cadru organizat al 
universităților/facultăților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice și sportive 

c) studenții care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților care s-au evidențiat 
prin activități cultural-artistice; 

d) studenți implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări 
culturale, științifice și sportive gestionate de asociațiile studențești legal constituite. 

  
Repartizarea biletelor de tabără se va face în funcție de MEDIA PONDERATĂ obținută în anul 
universitar 2019/2020, iar pentru studenții înscriși în anul 1 de studiu, 2020/2021, după 
media ponderată obținută în semestrul 1, 2020/2021. 
 
Studenții trebuie să completeze o cerere tip, în care să-și menționeze seria/nr. actului de 
identitate, CNP-ul și nr. de telefon.  
 
P.S. Metodologia de acordare a biletelor de tabără se află postată pe site-ul facultății: 
www.usab-tm.ro/ fbira/ studenți/ anunțuri 
          

Secretariat FBIRA,  



 
 

 

 
CALENDAR  

pentru organizarea și desfășurarea  
Programului Național “Tabere studențești”, vară 2021 

 

Perioada/ Data Specificare 

În perioada 06 iulie –11 iulie 

2021 

Depunerea cererilor de tabără de către studenți la secretariatul facultății, 

la munte, la mare și în Delta Dunării. 

În perioada 12 iulie -13 iulie 

2021 

Secretariatul întocmește Listele cu studenții care și-au depus cereri 

pentru tabără. 

până în data de 13 iulie 2021 Secretariatul afișează, la avizier și pe site-ul propriu (www.usab-

tm.ro/fbira) Listele cu studenții care și-au depus cereri pentru tabără. 

până în data de 13 iulie 2021 Facultatea va desemna Comisia de selecție a studenților care vor 

beneficia de locuri în tabără.  

În perioada 14 iulie -16 iulie 

2021 

Comisa de selecție va analiza listele întocmite de secretariat și cererile 

depuse. Comisia va întocmi Procesul-verbal de selecție cu studenții care 

vor beneficia de locuri în tabără. 

În data de 16 iulie 2021 Secretariatul afișează, la avizier și pe site-ul propriu, Procesul-verbal de 

selecție a studenților care vor beneficia de locuri în tabără. 

Din 16 iulie 2021 - 17 iulie 

2021 

Depunerea contestațiilor (personal sau în format electronic, pe adresa de 

e-mail a facultății, fbira@usab-tm.ro sau info@animalsci-tm.ro). 

În data de 20 iulie 2019 Soluționarea contestațiilor de către Comisia de rezolvare a contestațiilor, 

alta decât cea de selecție a studenților. 

În data de 21 iulie 2021, 

până cel tarziu la ora 16:00 

Afișarea listelor finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără, la 

avizier și pe site-ul propriu al facultății. 

În data de 26 iulie 2021 Casa de Cultură a Studenților va trimite universității seriile (perioadele), 

numărul de locurilor de tabără, etc. 

Până în 28 iulie 2021 Universitatea va repartiza facultății locurile de tabără, locațiile și seriile 

(perioadele) la munte, la mare și în Delta Dunării. 

În perioada 29-30 iulie 2021 Comisia de Selecție se va întâlni cu studenții beneficiari ai locurilor în 

tabără pentru ca aceștia să își alegă locațiile și seriile (perioadele) la 

munte, la mare și în Delta Dunării. 

 

 

Secretariat FBIRA, 

 


