ANUNł TABERE – VARA 2006
REPARTIZAREA LOCURILOR DE TABARA
• Criterii generale de atribuire a biletelor de tabǎrǎ
1. Pot beneficia de bilete în taberele studenŃeşti de odihnǎ, în perioada
vacanŃei de varǎ, în limita locurilor repartizate, studenŃii care după anul
precedent de studiu sunt integralişti după sesiunea ianuarie-februarie 2006
(prin integralişti se înŃeleg studenŃii care şi-au îndeplinit în totalitate
obligaŃiile profesionale – promovarea tuturor disciplinelor aferente anului
curent şi din anii anteriori de şcolarizare), în funcŃie de rezultatele obŃinute la
învăŃătură şi performanŃele în activitatea de cercetare, dar şi de activitatea
depusǎ în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice ştiinŃifice
sau au performanŃe sportive.
StudenŃii orfani de ambii părinŃi, cei proveniŃi din casele de copii sau din
plasament familial, au prioritate la obŃinerea de bilete gratuite în taberele de
odihnǎ studenŃeşti dacǎ sunt integralişti.
2. Pot beneficia de bilete de tabǎrǎ studenŃii care activează în cadrul caselor
de Culturǎ ale StudenŃilor şi care s-au evidenŃiat prin activităŃile culturalartistice desfăşurate.
3. Pot beneficia de bilete şi studenŃii care activează în cadru organizat.
4. StudenŃii selectaŃi pentru a participa la programele tip „şcoalǎ de varǎ”
organizate de Autoritatea NaŃionalǎ pentru Tineret şi AgenŃia pentru
Sprijinirea StudenŃilor vor beneficia de locuri de tabǎrǎ, conform rezervărilor
operate.

• Repartizarea locurilor de tabǎrǎ pentru instituŃiile de învăŃământ
superior
Repartizarea numărului de locuri de tabǎrǎ în cadrul instituŃiei de învăŃământ
superior se face de către biroul senatului, pe facultăŃi, proporŃional cu numărul
studenŃilor la cursuri de zi înmatriculaŃi pe locurile finanŃate de la bugetul de
stat al fiecărei facultăŃi.

Procedura de aco rda re a bilete lo r:

- facultăŃile vor afişa, imediat, la loc vizibil, metodologia şi numărul de locuri
repartizate, iar secretariatele vor primi cereri pentru acordarea de bilete
gratuite de tabǎrǎ, până la data de 16 iunie 2006; de asemenea se va afişa
data, ora şi locaŃia de ridicare a biletelor de tabǎrǎ pentru studenŃii titulari şi
pentru rezerve;
- comisia stabilitǎ pentru eligibilitatea locurilor de tabere, din care vor face
parte şi un prodecan şi un reprezentant al studenŃilor, va analiza cererile

depuse şi va stabili studenŃii care vor beneficia de bilete gratuite de tabǎrǎ,
precum şi lista de rezerve;
- termenul de finalizare de către rectorate a listelor nominale cu beneficiarii de
locuri de tabere, inclusiv termenul de contestaŃii, este data de 21 iunie 2006;
- beneficiarii de locuri de tabere îşi vor ridica biletele de la serviciul social al
instituŃiei de învăŃământ superior sau altǎ locaŃie stabilitǎ de universitate în
perioada 22 – 27 iunie 2006.

ELIBERAREA BILETELOR DE TABǍRǍ
• Eliberarea biletelor de tabǎrǎ studenŃilor
InstituŃiile de învăŃământ superior eliberează studenŃilor bilete de tabǎrǎ,
conform listelor nominale aprobate.
Pentru ridicarea biletelor de tabǎrǎ este necesar ca studenŃii beneficiari
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Eliberarea în alb a biletelor de tabǎrǎ este strict interzisǎ.
In cazul în care biletul este completat greşit (cu numele titularului sau
alte date) sau se schimbǎ titularul biletului, universitatea va emite foaie de
însoŃire, semnatǎ şi stampilatǎ, după modelul anexat.
InstituŃiile de învăŃământ superior au obligaŃia de a informa studenŃii
asupra următoarelor:
- studenŃii vor fi primiŃi în tabǎrǎ în max. 24 de ore de la începerea seriei de
tabǎrǎ;
- neprezentarea în tabǎrǎ în termenul stabilit atrage anularea biletului şi
implicit pierderea de către titularul biletului a dreptului de a participa în
tabǎrǎ, de a mai beneficia de un alt bilet de tabǎrǎ pe perioada de studiu,
precum şi achitarea contravalorii biletului neutilizat;
- studenŃii vor fi primiŃi în tabǎrǎ numai dacǎ au asupra lor B.I. / C.I. /
paşaport, carnetul de student / legitimaŃia de transport vizate pe anul în curs
şi biletul de tabǎrǎ eliberat de instituŃia de învăŃământ superior completat cu
datele personale;
- biletul de tabǎrǎ este netrasmisibil;
- biletul de tabǎrǎ completat cu alt nume decât al posesorului este valabil
numai cu foaie de însoŃire semnatǎ de rector;
- biletele cu ştersături sau completări nu sunt valabile;
- studenŃii care sunt în imposibilitatea de a participa în tabără vor transmite
biletul de tabără, prin poştă, la sediul AgenŃiei pentru Sprijinirea StudenŃilor,
Calea Plevnei nr.61, sector 1, Bucureşti.

AUTORIOTATEA NAłIONALĂ PENTRU TINERET
lansează ofertă internaŃională de vacanŃă pentru tineri cu
vârsta cuprinsă între 14 şi 29 ani:

Tabere în Grecia
sau

circuit FranŃa Italia şi
tabără la lacul Balaton (Ungaria)
detalii la www.e-tineret.ro

