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Raportul ANOSR cu privire la implementarea 

Programului Național „Tabere Studențești” 2019 
 

 

I. Introducere   
 

Programul Național „Tabere Studențești” se dorește a fi un mecanism al autorităților 

publice centrale responsabile de sectorul de tineret, care caută să pună accent pe dimensiunea 

socială a educației, oferind posibilitatea studenților să beneficieze de sejururi de tabără 

gratuite, în vederea stimulării performanțelor academice și incluziunii sociale a grupurilor 

provenite din medii defavorizate. 

Locurile de tabără, în anul 2019, s-au acordat atât în funcție de performanța academică 

a studenților - pentru locurile distribuite de universități și implicarea acestora în cadrul unor 

activități extracurriculare – pentru locurile alocate de către Casele de Cultură ale Studenților 

(CCS)/ Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” (CCSST), cât și în funcție de criterii socio-

economice, cu scopul de a sprijini studenții proveniți din categorii dezavantajate care necesită 

măsuri suplimentare de susținere, în vederea asigurării echității în învățământul superior. 

Taberele se desfășoară atât în stațiunile frecventate de tineri de pe litoralul Mării Negre 

sau din Delta Dunării, cât și în stațiunile montane cele mai populare în rândul turiștilor. Astfel, 

se creează un mediu propice recreerii participanților pe parcursul celor 5 zile, atât cât durează 

un sejur. 

Programul Național „Tabere Studențești” a fost gestionat în ultimii ani de către 

autoritățile publice centrale responsabile de sectorul de tineret, și anume Ministerul Tineretului 

și Sportului prin Direcția Activități pentru Studenți și Tabere, iar în implementarea acestui 

program ajung să fie implicate atât universitățile, Casele de Cultură ale Studenților și 

Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, cât și federațiile și organizațiile studențești din 

România. 

Locurile de tabără pentru studenți se oferă conform Metodologiei privind taberele 

studențești. Metodologia a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 

513 din 02.04.2019 și cuprinde: Titlul I - Norme privind repartizarea locurilor în taberele 

studențești pe perioada vacanței de vară, pentru studenții înscriși la cursurile cu frecvență în 

instituțiile de învățământ superior de stat, Titlul II – Norme privind specificațiile tehnice 

obligatorii pentru achiziționarea serviciilor de cazare și masă, Titlul III – Regulament privind 

organizarea și desfășurarea taberelor studențești și Titlul IV – Norme privind procedura de decont 

în cadrul taberelor studențești. Toate aceste secțiuni oferă informațiile necesare pentru o bună 

desfășurare a Programului Național „Tabere Studențești”. 

http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anexa-Ordin-513-tabere-studentesti-2019.pdf
http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anexa-Ordin-513-tabere-studentesti-2019.pdf


 

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația 

care reprezintă drepturile și interesele studenților din România la nivel național și internațional, 

a dorit să își expună viziunea cu privire la modul de organizare și de implementare al 

programului de tabere. Această viziune a fost construită după consultări cu organizațiile sale 

membre, contribuind astfel într-un mod constructiv la reflectarea nevoilor și intereselor 

studenților pe care îi reprezintă, motiv pentru care considerăm că este atât de necesar ca 

sugestiile ce vor reieși din acest document să fie puse în aplicare pentru îmbunătățirea 

programului și aducerea lui la o formă cât mai apropiată de dorințele beneficiarilor. 

Analizând Metodologia privind organizarea taberelor studențești observăm încă 

de la început că nu este precizat clar nici scopul programului și nici obiectivele acestuia, aspect 

care, în mod firesc, este un impediment în implementarea activităților ce ar trebui să asigure 

buna desfășurare a programului. În acest fel se exemplifică lipsa de viziune pe care o are 

Ministerul Tineretului și Sportului cu privire la acest subiect. Așadar, pentru încă un an se 

manifestă și o lipsă de interes din partea reprezentanților ministerului față de acest program.  

 Unul dintre cele mai importante aspecte pe care ANOSR l-a adus la cunoștința 

autorităților centrale a fost procesul de consultare între Casele de Cultură ale Studenților și 

organizațiile studențești reprezentative, legal constituite din centrele universitare respective, 

precum și cu toate organizațiile studențești reprezentative, legal constituite din universitățile 

arondate respectivei instituții, în vederea stabilirii locațiilor de tabără. De asemenea, am sesizat 

faptul procesul de alocare al locurilor în tabără prin Casele de Cultură ale Studenților nu este 

unul transparent, criteriile pe care acestea le folosesc nefiind publicate. 

 Și anul acesta studenții au întâmpinat dificultăți în achiziționarea mesei pe parcursul 

sejurului, suma de 40 de lei pe zi alocată fiecărui participant fiind încă insuficientă. În plus, 

anul acesta a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea Guvernului numărul 

322/2019 prin care se stabilește modificarea sumelor oferite zilnic pentru masă. Era datoria 

MTS ca aceștia să se conformeze și să actualizeze în timp util Metodologia.  Aceasta este una 

dintre problemele care persistă în desfășurarea programului, deși ANOSR a propus în trecut 

ca în locațiile în care se desfășoară tabere studențești să existe mai multe opțiuni de meniuri 

standard care să se încadreze în suma alocată zilnic pentru masă, concomitent cu creșterea 

acestei subvenții. 

 Prin urmare, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România dorește să 

ofere, prin intermediul acestui document, atât o analiză asupra modului în care a fost 

implementat Programul Național „Tabere Studențești” în anul 2019, cât și o viziune 

asupra modului în care acesta ar trebui să se dezvolte în anii următori pentru a fi în 

concordanță cu necesitățile și dorințele studenților beneficiari. În spiritul acestui fapt, în 

partea finală a raportului vor fi prezentate recomandări pentru Ministerul Tineretului și 

Sportului (MTS), Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv 

https://lege5.ro/Gratuit/gmztgnrzgq3q/hotararea-nr-322-2019-pentru-modificarea-normelor-de-cheltuieli-pentru-realizarea-programelor-autoritatii-nationale-pentru-tineret-in-domeniul-activitatii-de-tineret-aprobate-prin-hotararea-guvernului


 

 

Studențesc „Tei” pentru a eficientiza modul în care va fi realizată metodologia pentru 

desfășurarea proiectului în anul 2020.  

 

II. Aspecte metodologice 
  

 Raportul privind modul de implementare a Programului Național „Tabere Studențești” 

din anul 2019 a fost redactat pe baza chestionarelor completate de către studenții beneficiari 

de locuri de tabără din seriile și locațiile în care ANOSR a avut delegați în comandamentele de 

tabără, precum și pe baza rapoartelor întocmite de către membrii delegați de ANOSR în aceste 

comandamente. Astfel, au fost completate 547 de chestionare de către studenții participanți 

proveniți din 10 locații de tabără diferite, aferente celor 10 serii de tabără, și au fost întocmite 

34 de rapoarte de tabără de către membri în comandamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Analiză asupra modului de implementare a Programului 

Național „Tabere Studențești”  
 

Tabel 1: Seriile și locațiile disponibile în Programul Național „Tabere Studențești” 2019 în care ANOSR a 

delegat studenți în comandamente 

Nr. crt. Serie și perioadă Număr locuri Localitate Locație de cazare 

1 Seria I (15-20 iulie) 

2 Costinești Iunona 

1 Pârâul Rece 
Piatra Craiului / 

Allegria 

2 Seria II (20-25 iulie) 
2 Costinești Iunona 

2 Costinești Corsa 

3 Seria III (25-30 iulie) 

2 Costinești Top 

2 Costinești Iunona 

2 
Vama 

Veche 
Club D’or 

2 Pârâul Rece 
Piatra Craiului / 

Allegria 

4 Seria IV (30 iulie – 4 august) 2 
Vama 

Veche 
Club D’or 

5 Seria VI (9-14 august) 2 Costinești Corsa 

6 Seria VII (14-19 august) 

2 
Vama 

Veche 
Club D’or 

2 Costinești Iunona 

2 Costinești Corsa 

7 Seria VIII (19-24 august) 

2 
Vama 

Veche 
Club D’or 

2 Costinești Iunona 

4 Costinești Corsa 

2 Costinești Top 

2 Pârâul Rece 
Piatra Craiului / 

Allegria 

8 Seria IX (24-29 august) 
2 Pârâul Rece 

Piatra Craiului / 

Allegria 

2 Costinești Iunona 

9 Seria X (29 august – 3 septembrie) 
2 Costinești Top 

2 Păltiniș Creasta Cocoșului 



 

 

 ANOSR consideră că Programul Național „Tabere Studențești” are un rol important 

atât în motivarea studenților pentru a avea rezultate academice remarcabile pe parcursul unui 

an universitar, cât și în a reduce parțial inechitățile de natură socio-economică existente în 

învățământul superior din România. 

În începutul acestui capitol urmează să tratăm aspecte generale cu privire la 

organizarea taberelor studențești din anul 2019.  

 

III. 1. Aspecte generale 

 

Prima întrebare adresată participanților în tabere prin intermediul chestionarului a fost 

cea referitoare la utilitatea Programului Național. Din totalul respondenților, 80,1% dintre ei 

apreciază acest program ca fiind extrem de util, iar 18,6% ca fiind util în mare măsură și 

necesar pentru studenți. Procentele reflectă astfel utilitatea desfășurării unui astfel de 

program, dar nu înseamnă că nu există loc de îmbunătățiri după cum vom observa pe parcursul 

raportului. 

 

 

 

Ținând cont de faptul că numărul de locuri alocate a scăzut considerabil față de anul 

trecut și de nevoia studenților de a beneficia de un loc în tabără, avem totuși un echilibru în 

ceea ce privește acest aspect, 50,8% dintre respondenți fiind de părere că locurile alocate 

sunt prea puține, în timp ce 48,3% consideră că s-au alocat suficiente locuri. 

În ceea ce privește durata unei serii de tabără, aceasta este considerată ca fiind 

potrivită de majoritatea respondenților în proporție de 41,7%, față de cei 58,1% care 

consideră că durata este prea scurtă. Tocmai de aceea considerăm oportun ca durata unui 

sejur să fie prelungită la 7 zile. 

80.1%

18.6%
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util în mică măsură

inutil
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Pornit cu mai bine de 10 ani în urmă de la ideea de a oferi o experiență variată prin 

taberele studențești care se desfășurau atât vara, cât și iarna, proiectul a ajuns în prezent să se 

desfășoare doar pe timp de vară. Așa s-a petrecut în ultimii 9 ani, iar lipsa acestei variațiuni se 

observă și în raspunsul primit la următoarea întrebare, 77% dintre respondenți considerând 

că ar fi benefic ca taberele să se desfășoare atât estival, cât și pe timp de iarnă. 
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Atunci când privim asupra surselor de informare din care studenții au aflat despre 

existența programului și detalii despre modul de desfășurare al acestuia, observăm că 

majoritatea beneficiarilor, 35,1% dintre aceștia, au primit informații de la organizația 

studențească din facultatea sau universitatea în care studiază.  

 

 

 

Astfel, luând în considerare faptul că organizațiile studențești beneficiază de 

credibilitate crescută în rândul studenților și sunt percepute ca fiind surse de informare de 

încredere, considerăm că este necesară consultarea permanentă cu reprezentanții acestor 

organizații, în toate etapele desfășurării Programului Național „Tabere Studențești” 

(elaborarea metodologiei, selecția locațiilor, distribuirea locurilor de tabără etc.), sugestiile pe 
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care aceștia le pot avea în vederea îmbunătățirii programului și transparentizării procesului de 

selecție fiind foarte valoroase.  

 

Prin seria de întrebări ce urmează am căutat să evidențiem importanța și utilitatea 

Programului Național „Tabere Studențești”. Am folosit pentru acestea o scală de la 1 la 10, 

unde 1 înseamnă „dezacord total”, iar 10 înseamnă „acord total”. 

Pentru majoritatea participanților – 51,4%, oprtunitatea de a se bucura de o vacanță în 

locuri turistice prin taberele studențești este singura pe care aceștia o au, neavând resurse 

financiare pentru a-și finanța pe cont propriu o astfel de experiență. Judecând cel puțin din 

această perspectivă, programul de tabere studențești își atinge scopul de a dezvolta 

incluziunea socială în cadrul universitar. Tocmai de aceea, considerăm că numărul de locuri 

alocate pentru stundenți pe criterii sociale ar trebui să fie de minimum 30% din totalul 

numărului de locuri, având în vedere scopul pe care și-l asumă proiectul și anume acela de a 

facilita incluziunea socială în mediul universitar. 

 

 

 

În susținerea acestei ultime afirmații vine și răspunsul la următoarea întrebare. 

Programul lasă o impresie pozitivă asupra participanților, dat fiind faptul că 24,9% dintre 

aceștia nu ar renunța la locul în tabără pentru alte beneficii la nivel academic. 

51.4%
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Programul Național „Tabere studențești” este singura mea șansă 
de a merge în vacanța de vară la mare, la munte sau în Delta 

Dunării (nu am resurse financiare să merg pe cont propriu). Ești 
de acord cu această afirmație?
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86,3% dintre studenți privesc locul pe care îl primesc în tabără ca pe o 

recompensă a activității academice pe care au avut-o în anul ce a trecut. Tocmai de aceea, 

pentru 81,9% dintre ei participarea în tabere este și o motivație pentru a își crește 

performanțele academice. 
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III. 2. Aspecte privind calendarul Programului Național „Tabere Studențești” 2019 

 

Privind per ansamblu, maniera în care a fost gândit și pus în aplicare calendarul de anul 

acesta al taberelor studențești nu a fost una potrivită. În vederea îmbunătățirii aspectelor 

semnalate în prezentul raport și punerea acestora în concordanță cu nevoiele studenților 

beneficiari, considerăm că Metodologia Programului Național „Tabere Studențești” ar trebui 

publicată spre consultare mai devreme. Perioada lunii ianuarie poate fi una potrivită pentru 

începutul consultărilor astfel încât să se ajungă la o formă cât mai apropiată de dezideratele 

studenților. 

Participanții au făcut și o serie de propuneri cu privire la îmbunătățirea calendarului 

dintre care amintim: „încheierea programului mai devreme în septembrie pentru a suplimenta 

locurile în august”, „să existe un timp alocat pentru diverse activități în tabere” sau „listele finale 

să fie anunțate mai repede”. 

În ceea ce privește data de lansare a proiectului raportată la perioada lui efectivă 

de desfășurare, 49,5% dintre respondenți au afirmat că programul a fost lansat prea devreme. 
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În ceea ce privește perioada pentru depunerea cererilor pentru a beneficia de un loc în 

tabere, peste 88,7% din respondenți consideră că timpul alocat pentru acest demers a 

fost suficient. Anul acesta a fost o perioadă îndelungată între momentul afișării listei finale de 

beneficiari – 14 iunie și momentul începerii seriilor de tabere – 15 iulie, lucru care a fost 

apreciat de peste 68,7% dintre respondenți. 
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Când vine vorba de perioada în care s-au derulat întâlnirile cu studenții în vederea 

alegerii seriilor și locațiilor de tabără, și aici majoritatea celor care au răspuns la chestionar au 

apreciat perioada 24-25 iunie ca fiind una potrivită.  
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 În ceea ce privește perioada aleasă pentru desfășurarea taberelor, studenții s-au arătat 

în mare parte nemulțumiți de intervalul ales pentru desfășurarea efectivă a proiectului, 35,3% 

dintre aceștia considerând că aceasta a început prea devreme și 11,1% au considerat că 

s-a încheiat prea târziu. La o analiză realizată de ANOSR a calendarului anului universitar 

2018-2019, am constatat că 52% dintre universitățile de stat din România (UTC București, 

USAMV București, UMF Carol Davila, ASE, UNEFS București, Universtiatea „1 Decembrie 1918” 

Alba Iulia, UAV Arad, UT Cluj, USAMV Cluj, UBB, UMF Iuliu Hațieganu, Universitatea „Ovidius” 

Constanța, UMF Craiova, Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi, UT Iași, USAMV Iași, UA 

Iași, Universitatea din Oradea, Universitatea din Pitești, Universitatea „Petrol-Gaze" din Ploieşti, 

Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa, ULB Sibiu, UMFST Târgu Mureș, UA Târgu Mureș, 

USAMV Timișoara, UMF Timișoara) încă desfășurau activități didactice, simultan cu 

desfășurarea primelor serii de tabere. Astfel, considerăm necesară începerea seriilor de 

tabere la finalul lunii iulie și comasarea acestora în luna august, fără a se extinde în luna 

septembrie, întrucât ar exista din nou o suprapunere între activitatea didactică din 

universități și programul de tabere. 

 

 

 

III. 3. Aspecte privind selecția studenților pentru un loc de tabără 

 

Taberele studențești vizează două categorii de studenți în vederea alocării locurilor 

disponibile și anume, studenții care obțin rezultate deosebite pe parcursul unui an universitar 

și studenții proveniți din medii dezavantajate. Dacă pentru locurile de tabără oferite pentru 

studenții proveniți din medii socio-economice defavorizate se iau în considerare diferite criterii 

28.1%

35.3%

18.1%

4.6%

8.2%

11.2%

11.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

O perioadă optimă

Începe prea devreme

Începe într-o dată optimă

Începe prea târziu

Se încheie prea devreme

Se încheie într-o dată optimă

Se încheie prea târziu

Cele 10 serii de tabără se desfășoară în acest an în perioada 
15.07 - 03.09.2019. Cum apreciezi această perioadă?



 

 

de ordin social, pentru locurile de tabără oferite pentru studenții cu rezultate deosebite se iau 

în considerare numai rezultatele academice. Considerăm că ar fi benefic pentru a încuraja 

studenții să participe la activități extracurriculare să se ia în considerare pentru toți cei care 

aplică pentru un loc în tabără și implicarea acestora în activități de acest fel, cum ar fi 

activități sportive, culturale, științifice, de voluntariat, de reprezentare etc., pentru a 

încuraja dezvoltarea personală și profesională în rândul acestora. Faptul că astfel de activități 

sunt omise este un criteriu discriminatoriu în procesul de selecție al participanților, lucru ce 

contravine chiar scopului întregului proiect. 

Din răspunsurile primite, constatăm că, din nefericire, în ceea ce privește procesul de 

selecție al participanților, au existat și nereguli sesizate de studenți. Printre reclamațiile primite 

a fost faptul că s-au strecurat greșeli pe listele finale cu medii și că locurile care rămân libere 

după prima distribuire sunt alocate în funcție de momentul înscrierii, fără a se mai ține cont de 

criteriile metodologice. De asemenea, au fost făcute sesizări cu privire la modul de distribuire 

a locurilor pentru studenții care prestează activități extracurriculare și anume faptul că nu sunt 

făcute publice criteriile pe baza cărora aceștia sunt selectați, dându-se dovadă de o lipsă cruntă 

și nedorită de transparență. 

 Deși au existat nereguli în cazuri particulare, când vine vorba de corectitudinea 

procesului de selecție pe baza criteriilor amintite de metodologie, cea mai mare parte a 

participanților a apreciat acest proces ca fiind în mare măsură corect spre o corectitudine chiar 

foarte ridicată, peste 86% afirmând acest lucru. Majoritatea respondenților apreciază ca fiind 

corectă și distribuția pe baza celor două categorii – academice și sociale – a locurilor din tabere. 

 

 

 



 

 

 

  

 Majoritatea respondenților au beneficiat de un loc în tabără pe baza criteriilor 

academice, 67,8% fiind în această categorie. Au urmat cei selectați pe baza criteriilor sociale, 

iar în procent de 14,7% au fost studenții care au participat pe baza activității lor 

extracurriculare, aceștia fiind delegați de către Casele de Cultură ale Studenților sau de către 

federațiile studențești. 

 

 

 

Chiar și din perspectiva acestor răspunsuri, când vine vorba de numărul de completări 

și ținând cont de problemele pe care le-au întâmpinat și pe care le-am amitit mai sus, 

majoritatea respondenților - 66% consideră că activitățile de voluntariat ar trebui să aibă 

în continuare pondere în selecția beneficiarilor de locuri în tabere. Din acest motiv, 

considerăm necesară menținerea criteriilor de selecție pe baza participării la activități 

extracurriculare, dat fiind faptul că acestea dovedesc spiritul civic și dorința de implicare a 

studenților în activități ce aduc un folos mediului universitar. 
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III. 4. Aspecte privind desfășurarea taberelor 

 

Modul în care autoritățile publice centrale din domeniul tineretului gestionează 

alegerea și distribuția locațiilor de cazare, dar și calitatea acestora și a serviciilor oferite în 

cadrul taberelor studențești reprezintă un indicator important în ceea ce privește gradul de 

responsabilitate al acestora privind implementarea programului. 

Constatăm că există o scădere a numărului de agenți economici care se implică în 

organizarea taberelor, în acest an fiind implicați doar 13 operatori economici (4 la munte, 8 pe 

litoral și 1 în Delta Dunării). De asemenea, există și o disproporție când vine vorba de locațiile 

acestora, la munte fiind de două ori mai puțini decât pe litoral. Pentru a ajuta la creșterea 

numărului de oferte, considerăm că ar fi necesar ca perioada de depunere a dosarelor să 

crească la cel puțin 15 de zile lucrătoare. 
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Consideri că activitățile extracurriculare și de voluntariat ar 
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Conform metodologiei de anul acesta a proiectului, fiecare student participant 

primește tichete de masă zilnice în valoare de 40 de lei,  necesare pentru a acoperi 3 mese 

pe zi. Acest aspect a fost îndeplinit, tichetele ajungând la participanți, dar fără a fi suficiente 

pentru achziționarea a 3 mese pe zi, o proporție covârșitoare de 79,9% dintre respondenți 

afirmând că suma alocată nu a fost suficientă. În plus, studenților ar trebui să le fie puse la 

dispoziție cel puțin 3 variante de meniu zilnice, care să nu depășească suma amintită, lucru 

care s-a întâmplat în numai 36,9% din cazuri. Aceste opțiuni ar trebui să cuprindă: gustări 

calde, supe, ciorbe, mâncare gătită, preparate din carne, garnituri, salate, desert, răcoritoare și 

apă. Exceptând gustările calde care au fost prezente mai rar între opțiunile de meniu, celelalte 

s-au aflat în mare măsură pe meniurile oferite. 
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Standardele ce trebuie îndeplinite cu privire la mesele din tabere sunt menționate în 

Titlul II, capitolul III din Metodologie – Specificațiile tehnice privind serviciile de masă. Printre 

acestea, este specificat faptul că beneficiarii taberelor studențești nu trebuie să aibă parte de 

tratament de o natură diferită față de alți turiști prezenți la locațiile de cazare, dar care nu fac 

parte din programul de tabere, aspect care s-a petrecut în 83% din cazuri. Iar în ceea ce 

privește spațiul destinat pentru servirea mesei și timpul petrecut în așteptarea acesteia, putem 

să le încadrăm în categoria „aspecte pozitive”, dat fiind faptul că majoritatea respondenților 

au fost mulțumit de acestea. 
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III. 5. Aspecte privind activitatea studenților din comandament 

 

Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) i-a revenit 

un număr de locuri în comandamentele de tabără în diferite serii în anul 2019. Au fost 

repartizate un număr total de 22 de comandamente către ANOSR, în fiecare dintre acestea 

fiind delegați doi studenți membri ai organizațiilor studențești care fac parte din federație.  

Aceștia au avut un rol bine definit și anume, să fie un liant între participanți și cei care 

prestau serviciile în locurile de tabără, să ajute la buna desfășurare a seriilor de tabără. 

Obiectivul lor era să se asigure că drepturile și interesele studenților din tabără sunt respectate 

și că nu există abuzuri din partea prestatorilor de servicii sau a Caselor de Cultură ale 

Studenților. În plus, aceștia reprezentau un adevărat ajutor pentru restul membrilor din 

comandament în îndeplinirea formalităților birocratice ce țin de desfășurarea taberelor. Prin 

urmare, comandanții au adus o contribuție importantă la buna desfășurare a taberelor, dar și 

la întocmirea prezentului raport. Aceștia au trimis un total de 34 de rapoarte cu privire la 

desfășurarea taberelor. Din acestea reiese că au existat câteva probleme punctuale cu privire 

la relaționarea cu prestatorii de servicii în ceea ce privește programul sau procedura de cazare. 

Una dintre abaterile cele mai grave este cazul Casei de Cultură a Studenților din Timișoara care 

a trimis comandații spre a fi cazați în altă locație decât cea în care se desfășura tabără. Totuși, 

în cea mai mare parte, relaționarea cu prestatorii de servicii sau directorii de tabără a fost una 

fructuoasă. 

Activitatea membrilor din comandamente a fost evaluată de către studenții participanți. 

Astfel, peste 80% dintre respondenți au fost mulțumiți cel puțin în mare măsură de aceștia.  
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Ai beneficiat de toate serviciile de care se bucurau și ceilalți 
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Când a fost vorba de rezolvarea unei probleme care necesita intervenția unui 

comandant, 35,1% dintre participanți au apelat la aceștia, dat fiind faptul că 47,6%, dintre 

respondenți nu au întâmpinat probeme pe parcursul sejurului. 
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IV. Recomandări 
 

 Încă de la începuturile programului, ANOSR a manifestat un interes deosebit pentru 

buna desfășurare a Programului Național „Tabere Studențești”, considerându-l un element 

foarte important al domeniului de tineret asumat de decidenți la nivel național.  

 Totodată, ANOSR a militat necontenit pentru organizarea și implementarea acestui 

program în concordanță cu nevoile studenților, prin implicarea activă a acestora în modul de 

desfășurare și implementare al taberelor și prin contribuția la realizarea metodologiilor de 

organizare a taberelor, astfel încât să reflecte cât mai îndeaproape interesele și nevoile 

beneficiarilor. 

 Pe baza rezultatelor prezentate în documentul de față și în urma analizării acestora, 

ANOSR propune o serie de recomandări către diverși actori implicați în organizarea și 

implementarea Programului Național „Tabere Studențești”. Acestea sunt menite să contribuie 

la desfășurarea în condiții optime a taberelor studențești din anii care urmează, atât pentru 

factorii decidenți în domeniu și prestatorii de servicii din tabere, cât și pentru studenții care vor 

beneficia de un loc în acestea. 

 

IV. 1. Recomandări pentru Casele de Cultură ale Studenților 

 

• Implicarea cât mai activă a reprezentanților tuturor organizațiilor studențești, legal 

constituite din centrul universitar în procesul de selecție și acordare a locurilor de tabără 

destinate studenților care activează în cadrul Casei de Cultură a Studenților ca membri 

ai comisiei de selecție. 

• Să existe o consultare reală între Casele de Cultură ale Studenților și toate organizațiile 

studențești reprezentative, legal constituite, din centrele universitare respective, 

precum și cu toate organizațiile studențești reprezentative, legal constituite din 

universitățile arondate respectivei instituții, în vederea stabilirii locațiilor de tabără, 

astfel încât acestea să fie adaptate la nevoile studenților, mai ales în contextul în care 

organizațiile studențești sunt implicate în mod direct în desfășurarea anuală a taberelor 

și acestea ar putea oferi un feedback constructiv în ceea ce privește locațiile cele mai 

potrivite pentru studenții pe care îi reprezintă. Acest proces ar trebui să se desfășoare 

conform metodologiei și să stea la baza conturării aspectelor ce țin de locațiile de 

tabără. 

• Procesul de consultare trebuie să fie public și transparent, prin afișarea pe site-ul 

propriu al fiecărei Case de Cultură a Studenților a perioadei de consultare și a criteriilor 

de selecție. Informațiile ar trebui publicate pe site-urile CCS cu cel puțin o săptămână 

înaintea perioadei propriu-zise de consultare. 

 



 

 

 

IV. 2. Recomandări pentru universități 

 

• Publicarea pe site-urile proprii și informarea în timp util, respectând termenul impus 

studenților, asupra prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

Programului Național „Taberei Studențești”; 

• Asigurarea transparenței în procesul de selecție al participanților prin reglementări 

interne asupra activității comisiilor suport de tabere, respectând cadrul legal în vigoare; 

• Creearea unei platforme online care să permită înscrierea, cel puțin într-o fază inițială, 

a celor care doresc un loc în tabere. 

 

IV. 3. Recomandări pentru Ministerul Tineretului și Sportului 

 

• Lansarea spre consultare a metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

Programului Național „Tabere Studențești” încă din perioada lunii ianuarie; 

• Introducerea în metodologia proiectului a unei proceduri exacte, simple și 

transparente în ceea ce privește achizițiile care se realizează de către CCS/CCSST; 

• Crearea unui cadru legal care să faciliteze redistribuirea locurilor neocupate către alte 

universități; 

• Consultarea federațiilor studențești cu privire la acreditarea locațiilor și 

introducerea acestei specificații în metogologia proiectului; 

• Reintroducerea punctajelor suplimentare pentru studenții care au desfășurat 

activități extracurriculare pentru a beneficia de un loc în taberele studențești; 

• Reintroducerea taberelor de iarnă, a căror importanță în motivarea studenților cu 

rezultate academice deosebite și în reducerea inechităților socio-economice este la fel 

de mare precum cea a taberelor de vară, mai ales luând în considerare faptul că 

perioada vacanței de vară este de multe ori folosită de studenți pentru realizarea 

activităților de practică, pentru câștigarea unor surse suplimentare de venit sau pentru 

dobândirea de experiență privind piața muncii, prin realizarea de internship-uri sau 

locuri de muncă sezoniere; 

• Adoptarea metodologiei prin ordin de ministru în luna februarie și transmiterea 

imediată a acesteia către universități, astfel încât calendarul de desfășurare al 

programului să permită promovarea acestuia în timp util în rândul studenților, respectiv 

să ofere timp suficient pentru a-și întocmi dosarele, dar și pentru redistribuirea locurilor 

neocupate; 

• Consultarea reală a federațiilor naționale studențești cu privire la metodologia 

privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești”, pe baza 

rapoartelor de implementare a taberelor realizate; 



 

 

• Publicarea pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului a rapoartelor de 

implementare a taberelor realizate de către federațiile naționale studențești; 

• Desfășurarea Programului Național ,,Tabere Studențești’’ începând cu data de 25 iulie 

și continuarea până la începutul lunii septembrie, fără a scădea numărul de serii de 

tabără; 

• Alocarea unui număr mai mare de locuri în tabere la munte, ținând cont de diferența 

considerabilă dintre numărul taberelor alocate în stațiunile montane în comparație cu 

cele de pe litoral; 

• Sancționarea Caselor de Cultură care prezintă derapaje în consultarea studenților 

sau încalcă flagrant cererile justificate ale acestora. 

 

 În urma analizării răspunsurilor studenților care au beneficiat de un loc în tabere, 

dar și a Metodologiei privind taberele studențești din anul 2019, ANOSR dorește să facă o 

serie de propuneri care să vină în sprijinul realizării unei metodologii îmbunătățite pentru anul 

ce urmează, astfel încât taberele să se desfășoare în cele mai bune condiții din perspectiva 

studenților, beneficiarii direcți ai acestui program.  

 

Alte recomandări ale Alianței Naționale ale Organizațiilor Studențești din România: 

 

• Durata unui sejur de tabără să crească de la 5 la 7 zile; 

• Modificarea sumei alocate pentru masă de la 40 lei la 52 lei, conform HG nr. 

322/2019; 

• Prețurile practicate în locațiile de tabără să asigure trei mese/zi fără a exista alte costuri 

suplimentare suportate de studenți. În acest sens, recomandăm să existe propuneri de 

meniuri zilnice care să nu depășească valoarea subvenției alocate. Totodată, 

recomandăm introducerea în contractele încheiate de Minister și agenții economici a 

unei specificații cu privire la limita adaosului comercial pe care aceștia din urmă îl pot 

adăuga pentru produsele servite; 

• Evitarea suprapunerii unor termene limită din calendar cu sărbătorile legale sau 

zilele nelucrătoare din anul respectiv; 

• Stabilirea unei perioade pentru depunerea aplicațiilor pentru tabără de cel puțin 

trei săptămâni; 

• Stabilitea unor mecanisme de monitorizare și evaluare a Caselor de Cultură ale 

Studenților în procesul de gestionare a Programului Național „Tabere Studențești”, 

pentru a preveni situații precum: 

o lipsa consultării cu toate organizațiile studențești arondate Casei de Cultură a 

Studenților respective; 



 

 

o lipsa stabilirii unor criterii transparente de selecție pentru beneficiarii taberelor 

studențești care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților și care s-

au evidențiat prin activitățile cultural-artistice desfășurate și a afișării pe site în 

timp util a acestora; 

o lipsa colaborării cu studenții din comandamente etc.  

o De asemenea, în cazul descoperirii unor nereguli, se recomandă aplicarea de 

sancțiuni pentru personalul responsabil de producerea acestora; 

• Fiecare agent economic să intre în Programul Național de „Tabere Studențești” cu un 

număr minim de serii. 

 

 


