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PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 14.07.2022 în şedinţa Comisiei de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în 
taberele studenţeşti, conform adresei Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 21602/05.07.2022 şi 
art.18 din Metodologia Ministerului Tineretului şi Sportului de acordare a locurilor în taberele stdenţeşti pe 
perioada vacanţei de vară 2022. 

Conform art.16 din Metodologia de acordare a locurilor în taberele stdenţeşti pe perioada vacanţei de 
vară 2022, la Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila comisia a avut următoarea componenţă: 

1. Şef lucr.dr.ing. fiz. Viorel  Laurenţiu Cartaş – preşedinte comisie  
2. Șef lucrări dr.ing. Șerban Anca – membru comisie  
3. Stud. Dragu Adrian – membru comisie (reprezentant al studenţilor din facultate) . 
În urma verificării cererilor depuse de studenţii solicitanţi şi a mediilor comunicate de secretariatul 

facultăţii, comisia stabileşte lista cu studenţii selectaţi pentru a beneficia de tabere în ordinea mediilor 
obţinute după cum urmează: 

 
1. Tabel nominal cu studenţii selectaţi pentru obţinere bilete gratuite de tabără – cazuri sociale 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Anul Media 
ponderată 

Specializare CNP Obs. 

1 4872 III 8,10 I.E.D.M.   
 
2. Tabel nominal cu studenţii selectaţi pentru obţinere bilete gratuite de tabără – rezultate 

deosebite la învăţătură 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Anul Media 
ponderată 

Specializare CNP/serie 
nr.CI/BI 

Obs. 

1 4617 IV 9,73 Agricultură   
2 4975 II 9,55 Agricultură   
3 5239 I 9,50 I.E.D.M.   
4 5246 I 8,50 I.E.D.M.   

Conform art.20 din Metodologie, contestaţiile se pot depune “personal, la secretariatul facultăţii“ sau “în 
format electronic, pe adresa afişată de facultate o dată cu afişarea metodologiei de acordare a taberelor”. 
 

Comisie tabere: 

Şef lucr.dr.ing. fiz. Viorel  Laurenţiu Cartaş – preşedinte comisie .............................................................. 
Șef lucrări dr.ing. Șerban Anca – membru comisie ...................................................................................... 
Stud. Dragu Adrian – membru comisie (reprezentant al studenţilor din facultate)................................ 
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