Aprobat
CA din 26.06.2012

PROCEDURA PENTRU ACORDAREA TABERELOR PENTRU
STUDENŢI (VARA 2012)
Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studenţeşti, în perioada vacanţei de vară, 2012, pot să
fie studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ zi, care sunt finanţaţi de la bugetul de stat
(licenţă + master), integralişti în anul de studiu 2010-2011 (excepţie: studenţii anului I al
ciclului de studiu trebuie să fie integralişti în primul semestru al anului de studiu curent*) în
vârstă de până la 35 de ani.
Categoriile de studenţi beneficiari ai taberelor tematice studenţeşti sunt:
1. Cazuri sociale – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din centrele de
plasament, şi cei care beneficiază de burse sociale, reprezentând 15% din numărul
total de locuri;
2. Studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de
şcolarizare în pondere de minim 80%, cei care au avut activităţi în cadru organizat, al
universităţilor, la diverse manifestăâi culturale, artistice, ştiinţifice şi sportive, în
pondere de maxim 20%.
3. Studenţii care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenţilor;
4. Studenţii implicaţi în acţiuni de voluntariat, activităţi şi proiecte studenteşti,
manifestări culturale, ştiinţifice şi sportive realizate în cadrul asociaţiilor şi
federaţiilor studenţeşti.
În prima instanţă, toate cererile vor fi analizate în vederea încadrării lor în categoria (2). Locurile
din categoria 3 şi 4 vor fi distribuite de către Casa de Cultură a Studenţilor respectiv de către
asociaţiile şi federaţiile studenţeşti de la nivel naţional.
După efectuarea acestei verificări, cererile din categoria (1) rămase (care nu s-au încadrat în
categoria 2 datorită mediei) vor fi clasificate şi le vor fi alocate după caz maxim 15% din
numărul de locuri după cum urmează:
Maxim 10 puncte prin cumularea punctajului obţinut pe fiecare dintre următoarele 3 categorii:
 Venituri familiale:
o 3 puncte se alocă pentru lipsa totală de venituri;
o 2 puncte pentru venituri sub 200 lei/membru de familie;
o 1 punct pentru venituri sub 300 lei/membru de familie;
 Handicap
o 3 puncte pentru handicap grav;
o 2 puncte pentru handicap mediu;
o 1 punct pentru handicap uşor
 Situaţia familială
o 4 puncte pentru orfanii de ambii părinţi, sau studenţii proveniţi din centre de
plasament;
o 2,5 puncte pentru orfanii de un părinte;
o 1,5 puncte pentru studenţii care au mai mult de 3 fraţi şi surori.
Pentru studenţii ce se încadrează la punctul (2), care solicită bilet în taberele de vară tematice
2012 ierarhizarea se va realiza pe baza punctajului cumulat, primind după caz minim 85% din
locuri, după cum urmeaza:

 Se acordă un numar de puncte echivalent mediei obţinute la învăţătură în anul universitar
anterior, care reprezintă 80% din punctajul final.
 Pentru activitate extraşcolară la care studentul a participat sau a fost implicat în ultimul
an, se acordă maxim 10 puncte, care reprezintă 20% din punctajul final , după cum
urmează:
o Voluntariat în cadrul organizaţiilor studenteşti - poate cumula maxim 3 puncte;
o Implicarea în cadrul facultăţii (consiliu, admitere, cercuri ştiinţifice etc.) - maxim
3 puncte;
o Implicarea în cadrul universităţii (Senat, alegeri, ziua absolventului etc.) - maxim
2 puncte.
o Activităţi culturale, sportive, artistice şi ştiinţifice - maxim 2 puncte.
( Punctaj final = media * 80% + puctaj activitati * 20%)
Dacă nu sunt suficienţi studenţi integralişti, repartizarea se face pe baza listelor de rezerve şi, mai
departe, se redistribuie în cadrul universităţii.
Dacă nu sunt suficienţi studenţi care au aplicat pentru un loc de tabără, acestea se vor redistribui
proporţional în cadrul celorlalte facultăţi.
Atenţie!!!
Situaţia socială şi activităţile extraşcolare nu vor fi luate în considerare dacă cererea
de tabără nu este însoţită de acte doveditoare ale acestora.
*Pentru studentii din anul I, se vor aplica aceleaşi reguli de calculare a punctajelor,
cu menţiunea că în locul mediei de pe anul anterior, se va folosi media de pe primul
semestru.

CALENDARUL DUPĂ CARE SE DESFĂŞOARĂ REPARTIZAREA
BILETELOR DE TABĂRĂ:
DEPUNEREA CERERILOR
Până în data de 25 iunie 2012, ora 16:00, studenţii pot depune cererea (Anexa 4) pentru
un loc în taberele de vară 2012 la secretariatul facultăţii, în timpul programului cu publicul al
fiecărei facultăţi.
Pana în data de 29 iunie 2012, ora 12:00, se vor afişa listele cu toţi studenţii care au
depus cereri.
Facultăţile vor întruni comisii de selecţie a studenţilor beneficiari până la data de 2 iulie
2012, formate din decan şi prodecan sau persoane desemnate de aceşţia (exclusiv studenţi) şi un
reprezentant al organizaţiilor studenţeşti legal constituite la nivelul facultăţii.
În data de 4 iulie 2012, ora 12.00 se vor afişa listele pe facultăţi în ordinea punctajelor
(punctaje calculate de către comisia de selecţie a studenţilor beneficiari) la sediul facultaţilor şi
pe site-urile organizaţiilor studenţeşti.

CONTESTATII
În 48 de ore de la afişarea listelor se vor putea depune contestaţiile la secretariatele
facultăţilor.
Dupa soluţionarea contestaţiilor se vor întocmi listele finale cu studenţii beneficiari ai
locurilor de tabără în cadrul programului ,,Tabere Studenţeşti" anul 2012 acestea vor fi afişate
până la data de 06 iulie 2012, ora 16.00, atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu al fiecărei
facultăţi şi pe site-urile organizaţiilor studenţeşti.

DISTRIBUIREA LOCURILOR ÎN TABERE
În perioada 10-12 iulie 2012, comisia de alocare a locurilor de tabără se va întruni cu
beneficiarii pentru distribuirea efectivă a locurilor de tabără.
În funcţie de numărul de locuri care au fost acordate fiecărei facultăţi, în ordinea listelor
cu punctaje finale, studenţii pot alege una dintre locaţiile disponibile. Studenţii vor avea asupra
lor atât carnetul de student vizat la zi cât şi C.I./B.I./paşaport (original şi copie).
La data întâlnirii comisiei cu beneficiarii locurilor de tabără se vor completa borderourile
cu beneficiarii.
Dacă unul sau mai mulţi studenţi refuză sau nu mai doresc să beneficieze de
locul/locurile de tabără, locul/locurile rămas/(e) vacant/e vor fi atribuite de comisie în oridinea
descrescătoare a punctajului obţinut conform listei.
Studenţii care nu se vor prezenta la această întâlnire, vor pierde dreptul de a primi loc în
tabăra de vară 2012.
Listele finale cu repartizarea locurilor în tabără, perioadele şi locaţiile se vor afişa la loc
vizibil cât şi pe site-ul propriu al universităţii şi pe site-urile organizaţiilor studenţeşti până la 12
Iulie 2012.

REPARTIZAREA LOCURILOR
Facultatea
Arhitectura
A.C.
Constructii
C.M.
El&Tc
I.E.
Instal.
Mecanica
IMM
UTCN

Nr.locuri
9
42
59
49
25
25
16
31
13
269

OBS. Centrul Universitar Nord din Baia Mare are locuri alocate direct de la ANSR. Repartizarea
acestora intră în atribuţiile conducerii CUNBM.

