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CALENDARUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR     

 

ACTIVITATEA PERIOADA 

Afişarea metodologiei pe site-ul universităţiişi la facultăţi 24.04.2017 

Completarea şi depunerea cererii-tip, la secretariatele facultăţilor 24.04 – 22.05.2017 

Întocmirea listelor cu studenţii care au depus cereri, ordonate după criteriile stabilite 

la art. 5 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional 

Tabere Studenţeşti 2017. 

23.05 – 25.05.2017 

Afişarea listelor la avizierele facultăţilor şi pe site-ul universităţii 27.05.2017 

Desemnarea comisiilor de selecţie a studenţilor beneficiari şi a comisiilor pentru 

soluţionarea contestaţiilor 
30.05.2017 

Analizarea de către comisia de selecţie a listelor întocmite de secretariatele 

facultăţilor. Întocmirea procesului verbal de selecţie. 
05.06 – 08.06.2017 

Transmiterea de către comisii a proceselor verbale de selecţie către secretariatele 

facultăţilor şi afişarea lor. 
09.06.2017 

Depunerea contestaţiilor 10.06 – 11.06.2017 

Întrunirea comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor 13.06.2017 

Întocmirea listelor finale cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără şi cu studenţii 

de pe listele de rezervă. Afişarea lor la avizierele facultăţilor şi pe site 
14.06 – 16.06.2017 

Primirea  de la CCS a listei cu locurile de tabără, repartizate pe locaţii şi perioade 16.06.2017 

Repartizarea  pe facultăţi a biletelor de tabără, pe locaţii şi perioade 16.06 – 20.06.2017 

Întrunirea comisiilor iniţiale  de selecţie cu beneficiarii, stabiliţi conform listelor 

finale, în vederea repartizării locurilor pe locaţii şi perioade 
21.06 – 23.06.2017 

Afişarea  listelor cu studenţii beneficiari ai biletelor de tabără şi cu studenţii de pe 

listele de rezervă, cu specificarea locaţiilor şi a perioadelor - la facultăţi şi pe site-ul 

USAMV Iaşi 

24.06 – 26.06.2017 

Transmiterea de către facultăţi a documentelor, cf. art. 18, 22, 27, la Prorectoratul cu 

activităţi sociale, studenţeşti şi relaţiile cu alumni ( 2 ex. în original) 
27.06 – 29.06.2017 

Transmiterea la CCS Iaşi a documentelor privind repartizarea locurilor de tabără 05.07.2017 

 

Pentru detalii, accesaţi site-ul USAMV Iaşi 

http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/10_tabere.html 
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