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RECTORAT 

CALENDAR ACTIVITĂȚI  

TABERE STUDENȚEȘTI 2021 

 

Termen / Perioada Activitatea Responsabilitate 

12 – 13 iulie 2021 Întocmirea listelor cu studenții solicitanți: 

a) Cazuri sociale 

b) Rezultate academice – ierarhizare în 

baza mediei și a activităților 

extracurriculare  

SF 

Departajarea mediilor egale pe baza SF 

Întocmirea listelor de rezerve ptr. a) și b) SF 

13 iulie 2021  Afișarea listelor – cu respectarea GDPR SF 

Desemnarea comisiilor de selecție Decanat 

Minim 1 zi înainte de 

data întrunirii 

Comisiei 

Afișarea datei și locului de întrunire a 

comisiei de selecție și a componenței acesteia 

SF 

14 – 16 iulie 2021 Analiza listelor, selecția beneficiarilor și 

întocmirea procesului verbal de selecție a 

beneficiarilor 

Comisie selecție 

facultate 

 Semnarea PV și transmiterea către 

secretariatul facultății 

Comisie selecție 

facultate 

16 iulie 2021 ștampilarea de către secretariatul facultății SF 

Afișarea procesului verbal de selecție cu 

respectarea GDPR 

SF 

24 de ore de la 

afișare 

Primirea contestațiilor SF 

20 iulie 2021 Întrunirea comisiilor de soluționare a 

contestațiilor 

Decanat 

21 iulie 2021,  

ora 16.00 

Întocmirea și afișarea, cu respectarea GDPR:  

- a listelor finale cu studenții beneficiari 

- a listelor finale de rezervă 

SF, Decanat 

până la 26 iulie 2021 Transmiterea locațiilor și numărului de locuri 

pe serii 

CCS 

28 iulie 2021 Repartizarea către facultăți a locurilor pe 

locații și serii 

Rectorat, CSUBB, 

SG 

29 – 30 iulie 2021 Alegerea de către studenții beneficiari a 

locurilor în tabără  

Comisie selecție 

facultate, studenți 

completarea borderourilor pe serii și locații Comisie selecție 

facultate 



 

 

2 august 2021 Afișarea listelor cuprinzând studenții 

beneficiari, listelor de rezerve, locațiile și 

seriile 

SF, Decanat 

4 august 2021 Transmiterea către Rectorat, în 2 exemplare: 

- a proceselor verbale, 

- a listelor finale cu studenți beneficiari, 

- a borderourilor, 

SF, Decanat 

6 august 2021 Transmiterea către CCS a listelor finale, a 

borderourilor și a centralizatoarelor 

borderourilor 

CSUBB, SG, 

Rectorat 

 

Legendă: 

SF - secretariatul Facultății 

SG – secretariatul general 

CCS – Casa de Cultură a Studenților 


