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1. Biletele de tabără se acordă în cadrul Comisiei Sociale, pe baza unui punctaj. Biletele se vor acorda în ordine 
descrescătoare a punctajului obținut, ținându-se cont de preferințele de perioada și locație. Numărul de bilete (inclusiv 
perioada și locul) sunt repartizate facultății de către Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” 
 
2. Se pot acorda bilete de tabară numai studenților integraliști in anul anterior de studii si semestrul I al anului in curs. Fac 
excepție, pentru taberele din perioada verii, studenții care au participat într-un program de mobilități Socrates – Erasmus și 
care și-au îndeplinit integral și cu rezultate foarte bune, contractul de studii la Universitatea din străinatate. 
 
3. Pentru a se întocmi lista de priorități pentru acordarea biletelor de tabară se va face un punctaj luând în considerare 
urmatoarele: 
 
3.1. Se vor aduna: 
a)media anului de studiu 
- între 5.00 și 6.99 5 puncte 
- între 7.00 și 7.99 10 puncte 
- între 8.00 și 8.99 15 puncte 
- între 9.00 și 10.00 20 puncte 
 
b) activități extra-curriculare 
- membru ligă ( cu activitate)  2 puncte 
- membru consiliu   2 puncte 
- membru comisie socială 2 puncte 
- membru senat   3 puncte 
- coordonare traininguri  5 puncte 
 
c) rezultate concursuri științifice /sportive 
Competiții Locul I Locul II Locul III Mențiune 
Locale 5 4 3 2 
Naționale  10 8.5 7 5.5 
Internaționale 15 13 11 9 
Sportive 3 2 1 0 
 
d) mobilități Socrates-Erasmus      3 puncte 
e) participare la conferințe (cu/fără lucrare)  5 puncte/1 punct 
 
3.2. Se vor scădea din punctajul obținut conform criteriului 3.1 : 
 
a) 5 puncte pentru fiecare tabără obținută în anul universitar anterior; 
 
4. În caz de punctaj egal, criteriul de departajare este media generală a anilor de studiu promovați. 
 
5. Fiecare student care solicită tabără depune o cerere la Secretariatul Facultății până pe 22 mai 2016. 
 
6. Conform normelor de aplicare a ORDINULUI MTS 418/27.04.2016, studenții ce se încadrează la ART. 5, LIT. A 
sunt ierarhizați în funcție de categoria socială, în ordine: orfan de ambii părinți, provenit din centru de plasament, 
bursă socială. 
 Pentru departajare, se consideră situația școlară a studentului. 
 


