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ANUNȚ 

DEPUNERE SOLICITĂRI TABERE 

  Vara 2017 

 

Ȋn vederea repartizării taberelor pentru vacanța de vară 2017 doritorii 

vor depune o cerere la decanatul facultății în perioada 24 aprilie – 22 mai 2017. 

Cererile se pot depune la secretariat sau se pot transmite prin fax la 

numarul 0232 233368 sau prin email, la adresa tabere.fci@gmail.com 

 

 

Pentru vacanța de vară 2017 studenții pot depune, în perioada mai sus 

amintită, o cerere tip care va fi valabilă atât pentru programul de tabere 

gratuite (la mare respectiv la munte) asigurate de Ministerul Tineretului și 

Sportului cât și pentru Taberele în străinătate asigurate de Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 

 

Formularul tipizat de cerere pentru tabere ȋn perioada de vară se gasește 

in format electronic pe adresa: 

www.ce.tuiasi.ro (site-ul Facultatii de Constructii si Instalatii) 

 

 Condițiile de obținere a unui loc de tabară sunt următoarele: 

 Studenții eligibili pentru un loc de tabără trebuie să fie integraliști pe 

anul universitar anterior (2015-2016), iar pentru studenții de anul I 

(licență sau masterat) se consideră eligibili studenții integraliști pe 

Semestrul I al anului universitar 2016-2017. 

 Pentru activitatea extrașcolară (participări și premii la concursuri, 

simpozioane, conferințe etc respectiv voluntariat) se va lua în calcul 

activitatea pentru anul universitar în curs (2015-2016) și va trebui 
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dovedită prin adeverințe/diplome ce vor fi anexate la depunerea cererilor 

de tabără. 

 Cazurile sociale considerate eligibile, conform metodologiei, sunt 

studenții orfani de unul sau ambii parinți, respectiv studenții proveniți 

din centrele de plasament, romi si cei care beneficiaza de burse sociale,  

situația acestora fiind dovedită prin documente care se vor atașa la 

cererea depusă. 

 Mai multe detalii se găsesc în Metodologia de tabere difuzată pe site-ul 

Facultății de Construcții și Instalații. 

 Numărul de locuri, locațiile (atât pentru taberele interne cât și pentru 

tabăra din străinătate) cât și calendarul distribuirii taberelor studențești vor fi 

difuzate pe site-ul facultății și la avizierele facultății și ale căminelor imediat ce 

vor fi transmise de către minister respectiv de către universitate. 

 

24.04.2017                     

      FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ȘI  

        INSTALAȚII  

         COMISIA DE TABERE                                                                                                                 


