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Lista studenților de la Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii  
care au depus cereri pentru bilete de tabără, vară 2017 

 
b). Studenți cu rezultate deosebite la învățătură în semestrul I, 2016/2017 (anul 1 de studiu) și anul 
precedent de școlarizare, 2015/2016 (anii 2, 3 și 4): 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
(cu iniţiala tatălui) 

Forma de 
finanţare 

An de 
studiu 

Specializare / 
program de studiu 

media 
ponderată 
15/16 

media 
ponderată 
sem. 1, 
16/17 

Manifestări 
culturale, 
științifice și 
sportive, 
etc. 

1.  Gherescu P. Petruța buget 3 zootehnie 10,00 - Da 

2.  
Manzur A. Petrişor-
Victor 

buget 4 zootehnie 10,00 - Da 

3.  
Ușurelu G. Carmen 
Daniela 

buget 1 master RAA - 10,00 - 

4.  
Jurcoane I.A. Robert- 
Eduard 

buget 4 zootehnie 9,93 - Da 

5.  
Ferencz L. Maria-
Alexandra 

buget 2 biot. agricole 9,91 - - 

6.  
Tudora T. Iulia - 
Teodora 

buget 1 
zootehnie 

- 9,81 - 

7.  Vlad I. Florina Mariana buget 1 
zootehnie 

- 9,59 - 

8.  
Băran N. Cristina-
Mihaela 

buget 2 biot. agricole 9,23 - - 

9.  
Giurgiu D. Silvia-
Andreea 

buget 4 biot. agricole 9,03 - - 

10.  
Barboni P. Ciprian-
Adrian 

buget 4 
zootehnie 

8,84 - Da 

11.  
Kuprak G. Gheorghe-
Cristian 

buget 2 zootehnie 8,55 - - 

12.  Toader I. Teodora-Liana buget 2 zootehnie 8,40 - - 

13.  
Caraibot S.N. Florina-
Adelina 

buget 2 
biot. agricole 

7,65 - - 

14.  
Bunea I. Roxana-
Cristina 

buget 4 
biot. agricole 

7,31 - - 

15.  
Tuce N. Andreea- 
Mădălina 

buget 3 
biot. agricole 

7,05 - - 

 

Extras din Metodologia de repartizare a biletelor de tabără (care se află pe site-ul facultății www.animalsci-tm.ro):  
➢ 10-22 mai 2017, depunerea cererilor la secretariatul facultății; 
➢ 23-25 mai 2017, întocmirea de către secretariat a listelor cu toți studenții care au depus cereri pentru tabără; 
➢ 26-27 mai 2017, afișarea la avizier și pe site-ul facultății (www.animalsci-tm.ro) a listelor cu studenții care au depus cereri 

pentru bilete de tabără; 
➢ până în 31 mai 2017 desemnarea de către conducerea facultății a comisiei de selecție a studenților care vor beneficia de 

tabere; afișarea la avizier și pe site-ul facultății a comisiei de selecție; 
➢ 05-08 iunie 2017, comisia analizează listele întocmite de secretariat și cererile depuse și va întocmi un proces verbal de 

selecție cu studenții care vor beneficia de tabere; 
➢ 09 iunie 2017, se va afișa la avizier și pe site-ul facultății procesul-verbal de selecție cu studenții care vor beneficia de tabere; 
➢ 10-12 iunie 2017, depunerea contestațiilor; 
➢ 13 iunie 2017, soluționarea contestațiilor; 
➢ 14-16 iunie 2017, întocmirea listelor finale cu studenții beneficiari ai taberelor, care se va afișa la avizier și pe site-ul facultății; 
➢ până în data de 16 iunie 2017, universitățile primesc de la Casa de Cultură a Studenților denumirea locațiilor, seriile 

(perioadele) și numărul de locuri; 
➢ până în 20 iunie 2017, universitățile repartizează facultăților locurile de tabără si perioadele (seriile); 
➢ 21 iunie – 23 iunie 2017, comisiile de selecție a facultăților se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără, care pot alege 

locațiile disponibile. Studenții vor avea asupra lor carnetul de student și actul de identitate (original și copie, care va fi atașată 
diagramelor de cazare); 

➢ până în 26 iunie 2017 listele finale cu studenții beneficiari ai taberelor, se va afișa la avizier și pe site-ul facultății. 
 

Secretariatul facultății, 

http://www.animalsci-tm.ro/
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