PROGRAMUL NAȚIONAL „TABERE STUDENȚEȘTI" – 2021
Metodologie
Ordin Nr. 432 din 30.06.2021 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfășurare a
Programului Național "Tabere studențești" 2021
Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2021
ANEXA 2 - Repartizarea numărului de studenți beneficiari ai programului național "Tabere
Studențești" 2021
ANEXA 4 - CERERE INDIVIDUALA pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Naţional "Tabere
Studenţeşti" 2021
Declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

ANUNȚ TABERE 2021

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul programului ,,Tabere Studențești" -2021 vor
depune cererea în perioada 06.07.2021 – 11.07.2021 la secretariatele facultăților prin una din
următoarele modalități:
a) completarea și depunerea cererii tip (ANEXA 4 ) direct la secretariatele facultăților, în perioada
de depunere a cererilor. Cererile tip se vor găsi și la secretariatele facultăților.
b) transmiterea prin fax a cererii tip (ANEXA 4) completată și semnată, la numărul de contact
afișat o dată cu metodologia.
c) transmiterea prin e-mail a cererii tip (ANEXA 4), completată, semnată și scanată, la adresa de email indicată pe site-urile facultăților.

Cererile vor fi semnate obligatoriu de studenți și vor fi însoțite de:
-

Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Documentele justificative care atestă implicarea în activități extra-curriculare sau încadrarea în
unul din cazurile sociale.
Cererile se înregistrează de secretariatele facultăților.
NUMĂRUL DE LOCURI ALOCAT FIECĂREI FACULTĂȚI, AFIȘAT ȘI LA AVIZIERELE FACULTĂȚILOR ȘI
PE PAGINA WEB A FACULTĂȚII LA SECȚIUNEA INFO -STUDENȚI
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CALENDAR DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE TABERE STUDENȚEȘTI ÎN ANUL 2021

Depunerea cererilor pentru obținerea unui loc de tabără
06 -11 iulie 2021
Întocmirea, de către secretariate facultăților a:
12-13 iulie 2021

13 iulie 2021

-

listelor cu studenții care au depus cereri - cazuri sociale

-

listele cu studenții care au depus cereri în ordinea mediilor

-

lista de rezerve

Data limită de afișare a celor 3 liste cu studenții care au depus cereri

Data limită de numire a:
13 iulie 2021

- comisiilor de selecție
- comisiilor de soluționare a contestațiilor

29 mai

Afișarea componenței comisiilor și datei, locului și orei de întrunire a
comisiilor de selecție

14 – 16 iulie 2021

Analiza dosarelor în cadrul comisiilor de selecție

16 iulie 2021

Data limită de afișare a procesului verbal al comisiilor de selecție cuprinzând
lista studenților beneficiari și lista rezervelor
Se va afișa și perioada de depunere a contestațiilor (24 de ore de la ora
afișării listelor cu studenții selectați

20 iulie 2021

Soluționarea contestațiilor

21 iulie 2021

Data limită de afișare a listelor finale cu studenții beneficiari după
soluționarea contestațiilor

26 iulie 2021

Data limită de transmitere a locațiilor și a seriilor de desfășurare a taberelor
de către CCS

28 iulie 2021

Data limită de repartizare pe facultăți a locațiilor și a seriilor de desfășurare
a taberelor

29 -30 iulie 2021

Întâlnirea comisiilor de selecție cu studenții beneficiari pentru alocarea
locurilor pe locații și a serii de desfășurare a taberelor

02 august 2021

Data limită de afișare a listei beneficiarilor pe locații și perioade și a listei cu
rezervele

04 august 2021

Data limită de transmitere către Secretariatul General a borderourilor și a
documentelor finale cu studenții beneficiari

06 august 2021

Data limită de transmitere la CCS Alba a centralizatorului pe universitate cu
studenții beneficiari

