
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată 
 

TABERE STUDENȚEȘTI în anul 2019 
Nr. de locuri alocate pentru tabere: 24   
(cf. adresei TUIASI nr. 7947 din 16.04.2019) 

 
Conditiile de selecţie și categoriile de beneficiari ai taberelor de vară: 

(extras din Metodologia privind repartizarea taberelor de vară 2019) 
 

Max. 30 % din locurile de tabară se repartizează pentru:  
1. Cazuri sociale: studenţilor orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau 

plasament familial, absolvenţilor de licee din mediu rural sau din  oraşe sub 10000 locuitori,  
beneficiarilor de  burse sociale; 
 

Min. 70 % din locurile de tabără se repartizează pentru studenții integraliști, 

 in anul univ. 2017-2018; 
 in sem I, anul univ. 2018-2019, pentru studentii din  anul  I de studiu, 

2.  studenți cu rezultate deosebite la invăţătură; 
3.   Studenți implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări 
culturale, științifice și sportive gestionate de federații studențești legal constituite. 

 

 

Calendarul repartizării TABERELOR STUDENȚEȘTI în anul 2019 
(extras din Metodologia privind repartizarea taberelor de vară 2019)  

 

Perioada depunerii cererilor pentru tabere studențești 
direct la secretariat sau pe e-mail la secretariat@ee.tuiasi.ro 

19.04-17.05.2019 

Afisarea listelor cu potentțalii beneficiari ai  locurilor de tabere, pe categorii 
(cazuri sociale, rezultate la invațătură, activităti  și voluntariat, rezerve) 

20-24 mai 2019 

Desemnarea comisiei de selecție a beneficiarilor de tabere și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor 

24-28 mai 2019 

Afișarea datei, orei și locației de întâlnire a comisiei de selecție a 
beneficiarilor locurilor de tabără 

25-31 mai 2019 

Întrunirea comisiei de selecție a beneficiarilor de tabere 3-6 iunie 2019 

Afişarea procesului verbal de selecție a studenţilor beneficiari  de tabere 
(contestațiile se primesc in 48 de ore, depuse la secretariat sau prin e-mail: 
secretariat@ee.tuiasi.ro) 

7 iunie 2019 

Întrunirea comisiei de soluționare a contestațiilor  12 iunie 2019 

Afișarea listelor finale cu studenții beneficiari de tabere 14 iunie 2019 

Primirea locaţiilor de  tabere 21 iunie 2019 

Repartiția locurilor de tabere 
Studenții vor avea asupra lor carnetul de student vizat la zi si C.I./pașaport, în 
original și în copie –copiile  vor fi  atașate la borderourile de tabără) 

24-25 iunie 2019 

Afişarea listelor de studenții beneficiari ai taberelor, listele de rezervă, 
locațiile și seriile  locurilor de tabără 

26 iunie 2019 
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