
FACULTATEA DE ISTORIE SI GEOGRAFIE 
           Afisat: 16.04.2019 

TABERE  STUDENTESTI – 10 locuri 
VACANTA DE VARA 2019  

 

In conformitate cu Metodologia privind organizarea taberelor studentesti pot 
beneficia de locuri gratuite in taberele studentesti, in perioada vacantei de vara 2019, in 
limita fondurilor bugetare aprobate si a numarului de locuri aferente pe universitati, 
studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa din ciclurile licenta si 
masterat, integralisti (studentii care au promovat toate disciplinele de studiu din anul 
anterior de scolarizare, 2017/2018, respectiv din semestrul I, 2018/2019 - pentru studentii 
inscrisi in anul I), in varsta de pana la 35 de ani in conformitate cu Legea Tinerilor nr. 
350/2006, art. 2, alin. 2, lit.a. In cazul studentilor cazuri sociale ierarhizarea se face exclusiv pe 
baza criteriilor sociale, criteriul de student  integralist nu se aplica. 
Categoriile de studenti beneficiari ai taberelor studentesti sunt: 

 cazuri sociale - studentii orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau 
plasament familial, rromi, absolventi ai liceelor din mediul rural sau din orase cu mai putin 
de 10.000 de locuitori si cei care beneficiaza de burse sociale, reprezentand maxim 30% din 
locurile repartizate facultatii;  

 studentii cu rezultate deosebite obtinute la invatatura in anul precedent de scolarizare, 
2017/2018, studentii integralisti (studentii care au promovat examenele la toate disciplinele 
de studiu din anul universitar anterior, 2017/2018), iar in cazul studentilor din anul I, 
studentii care sunt integralisti pe semestrul I, 2018/2019; 

 studentii care activeaza in cadrul Caselor de Cultura ale Studentilor care s-au evidentiat prin 
activitati cultural-artistice desfasurate, care vor fi selectati de catre Casele de Cultura ale 
Studentilor, pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea publicate pe site-ul propriu pana 
la inceputul primei serii de tabara. 

 studentii implicati in actiuni de voluntariat, activitati si proiecte studentesti, manifestari 
culturale, stiintifice si sportive gestionate de federatiile studentesti legal constituite. 
 

CERERILE TIP, pot fi descarcate de la adresa http://atlas.usv.ro/www/anunturi/  – Afisier FIG 
sau pot fi ridicate de la Secretariatul Facultatii de Istorie si Geograie se completeaza, se 

semneaza iar in perioada 19  aprilie – 17 mai 2019 se:  

1) Direct la secretariatele facultatilor in perioada 19.04.-17.052019. Cererile tip 
se vor gasi la secretariatele facultatilor sau pe site-ul facultatii; 

2) Prin transmiterea cererii tip prin fax: 02030 523 742; 
3) Prin transmiterea cererii tip la adresa de e-mail: sofiap@usv.ro  

 

Cererile tip vor fi semnate de studenti si vor fi insotite de actele doveditoare 
care atesta implicarea in activitati extracurriculare sau incadrarea studentului 

in unul dintre cazurile sociale prevazute mai sus. 

http://atlas.usv.ro/www/anunturi/
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Anexa nr. 4 la metodologie 
 

Număr de înregistrare .................. 

Facultatea………………………… 

Nr………din………/………/ 2019 

 

CERERE INDIVIDUALA 

pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești organizate de MTS - DAST prin CCS/CCSS 

Tei, în perioada vacanței de vară  

 

Date personale (vă rugăm să completați clar, lizibil, cu litere mari, informațiile complete sau 

prescurtate-unde este cazul) 

Nume 

                    

Prenume 

                    

 

Tel. personal.......................................................... E-mail.................................................................. 

 

Localitatea............................................................ Județul................................................................. 

 

Seria și număr CI/BI/Pașaport.............................. Cod numeric personal............................................ 

 

Facultatea............................................................. 

Universitatea........................................................ 

Anul de studiu............................................. 

 

Student (ă)         Masterand (ă)                                Caz social *         

  

Orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial *  

 

Se va completa cu X căsuța corespunzătoare fiecărui solicitant. 

 

Media: ................................................... 

 

 

 

Performanțele în activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, 

științifice sau sportive * ,în cadrul universității 

..................................................................................................................................................................

*Se anexează la prezenta fișă documente doveditoare 

 

                                        

    Semnătură solicitant........................................ 

    Data completării.................../................./2019  
Notă: Informațiile completate sunt protejate conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Confirmare din partea 

Secretariatului Facultății 

 
.,............................................................

............................................................ 
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