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I. Introducere 

Taberele studențești reprezintă unul din mecanismele folosite de autoritățile publice în 
vederea stimulării performanței în rândul studenților și incluziunii sociale a grupurilor 
dezavantajate în mediul univesitar. Acestea se acordă an de an fie studenților cu cele mai 
bune rezultate academice sau cu rezultate deosebite în activități extracurriculare, fie 
studenților proveniți din medii socio-economice dezavantajate care necesită măsuri 
suplimentare de susținere în vederea asigurării echității în învățământul superior. 

Dacă o lungă perioadă de timp, până în anul 2010, aceste tabere erau acordate de două ori 
pe an – iarna și vara, în ultimii 2 ani acestea s-au restrâns la perioada de vara, din lipsa unui 
buget alocat în acest sens care să permită desfășurarea în condiții optime a celor două 
programe de tabere. 

Taberele sunt văzute ca perioade de recreere și relaxare a studenților, desfășurându-se atât 
în stațiuinile frecventate de tineri pe litoralul Mării Negre, cât și în stațiunile montane cele mai 
populare în rândul turiștilor, perioada unui sejur variind în ultimii ani de la 5 la 7 zile. 

Modul de organizare a taberelor a fost gestionat în ultimii ani de către autoritățile publice 
centrale responsabile de domeniul tineretului (MTS, ANST,  DGPS, AS, ASS, ANTTS, etc.), 
în implementarea lor fiind implicate și universitățile, Casele de Cultura a Studenților și 
organizațiile studențești.     

În fiecare an, Alianța Națională a Organizțiilor Studențești din România (ANOSR), 
reprezentata studenților la nivel național și internațional, și-a exprimat viziunea cu privire la 
modul de organizare și implementare a taberelor, după consultări cu organizațiile membre, 
contribuind constructiv la reflectarea nevoilor și intereselor studenților în modul în care se 
desfășoară taberele, pentru ca acestea să își atingă cu adevărat scopul pentru care au fost 
create.   

Prin prezentul document ANOSR dorește să prezinte o analiză asupra modului în care 
taberele au fost implementate în anul 2012, oferind totodată recomandări pentru Ministerul 
Tineretului și Sportuluiși Caselor de Cultură ale Studenților în vederea optimizării proceselor 
survenite în organizarea și implementarea taberelor din 2013. 

  



 

 

II. Analiză asupra modului de implementare a Taberelor Studențești în 2012  

 

Metodologie 

Analiza privind modul de implementare a Taberelor Studențești de vară din 2012 s-a realizat 
pe baza chestionarelor completate de către studenții participanți în cadrul taberelor la care 
ANOSR a avut delegați în comandamente.Au fost completate 837 de chestionare de către 
studenții participanți proveniți din 33 de comandamente diferite. 

Mai jos este prezentată o listă a comandamentelor în care ANOSR a fost reprezentată și în 
care studenții au fost chestionați: 

Nr. 
crt 

Perioada (seria) Locația Mare/Mu
nte 

1. 16.07-21.07 (I) Hotel Corsa, Costinești Mare 

2. 16.07-21.07 (I) Hotel Regina, Sinaia Munte 

3.  16.07-21.07 (I) Hotel Bucegi, Pârâul Rece Munte 

4. 22.07-27.07 (II) Hotel Iunona, Costinești Mare 

5. 22.07-27.07 (II) Club D`Or, Vama Veche Mare 

6. 22.07-27.07 (II) Hotel Corsa, Costinești Mare 

7. 22.07-27.07 (II) Vila Alisa, Bran Munte 

8. 28.07-02.08 (III) Vila Alisa, Bran Munte 

9. 28.07-02.08 (III) Hotel Regina, Sinaia Munte 

10. 28.07-02.08 (III) Hotel Izvorul Rece, Sinaia Munte 

11. 28.07-02.08 (III) Hotel Regina, Sinaia Munte 

12. 03.08-08.08 (IV) Complex Corsa, Costinești Mare 

13. 03.08-08.08 (IV) Hotel Iunona, Costinești Mare 

14. 03.08-08.08 (IV) Vila Alisa, Bran Munte 

15. 09.08-14.08 (V) Hotel Corsa, Costinești Mare 

16. 09.08-14.08 (V) Hotel Corsa, Costinești Mare 

17. 09.08-14.08 (V) Hotel Corsa, Costinești Mare 

18. 09.08-14.08 (V) Hotel Izvorul Rece, Sinaia Munte 



 

 

19. 09.08-14.08 (V) Vila Alisa, Bran Munte 

20. 15.08-20.08 (VI) Hotel Azur, Costinești Mare 

20. 15.08-20.08 (VI) Hotel Bucegi, Pârâul Rece Munte 

21. 15.08-20.08 (VI) Hotel Piatra Craiului, Pârâul Rece Munte 

22. 15.08-20.08 (VI) Vadul Cerbului, Sinaia Munte 

23. 21.08-26.08 (VII) Vila Alisa, Bran Munte 

24. 21.08-26.08 (VII) Vila Alisa, Bran Munte 

25. 21.08-26.08 (VII) Hotel Vadu Cerbului, Sinaia Munte 

26. 21.08-26.08 (VII) Hotel Criss, Costinești Mare 

27.  21.08-26.08 (VII) Hotel Izvorul Rece, Sinaia Munte 

28. 21.08-26.08 (VII) Hotel Piatra Craiului, Pârâul Rece Munte 

29. 27.08-01.09 (VIII) Vila Alisa, Bran Munte 

30. 27.08-01.09 (VIII) Hotel Izvorul Rece, Sinaia Munte 

31. 27.08-01.09 (VIII) Hotel Corsa, Costinești Mare 

32. 27.08-01.09 (VIII) Hotel Criss, Costinești Mare 

33. 27.08-01.09 (VIII) Hotel Vadu Cerbului, Sinaia Munte 

 

Importanța taberei 

ANOSR consideră că taberele joacă un rol important în motivarea studenților de a obține 
rezultate academice remarcabile și totodată pentru reducerea inechităților de natură socio-
economică din învățământul superior.  

Dorind să afle eficiența cu care taberele își îndeplinesc obiectivele și totodată disponibilitatea 
studenților de a renunța la acestea în detrimentul altor stimulente, prima întrebare a 
chestionarului ANOSR s-a referit la importanța pe care studenții participanți o atribuie 
locurilor de tabere primite. 

Astfel, din total de respondenți (837), doar 15% au precizat că ar renunța la locul primit în 
tabără pentru o bursă sau alte stimulente, în timp ce peste 80% dintre studenții participanți 
nu ar renunța la locul primit în tabără în detrimentul altor stimulente, unii dintre ei invocând 
faptul că tabăra îi motivează în activitatea academică (22%), alții că fără tabăra primită în 
programul de tabere de vară pentru studenți nu și-ar permite să meargă în vacanța (22%), 
iar cea mai mare parte considerând că tabăra este un premiu primit și meritat pentru 
activitatea academică realizată (38%). 



 

 

 

 

 

Procesul de selecție 

Una dintre cele mai importante probleme care se ivește an de an în procesul de organizare 
și implementare a taberelor se referă la procesul de selecție a studenților participanți, care 
de foarte multe ori este tratat și gestionat superficial de către autoritățile publice centrale și 
locale și de către instituțiile de învățământ superior.  
 
Printre cele mai importante aspecte care duc la  situații de haos și gestionări superficiale din 
partea universităților, care crează la rândul lor numulțumiri din partea studenților, este 
calendarul de selecție al studenților participanți, care de foarte multe ori apare mult prea 
târziu pentru ca studenții să poată fi informați corespunzător, iar perioadele dintre procesele 
de înscriere, repartizare și desfășurare a taberelor sunt mult prea scurte, ducând la situații în 
care studenții nu pot accesa sau se văd nevoiți să renunțe la locurile în tabără pe care le-ar 
fi meritat.  
 
Întrebați despre percepția pe care o au asupra promtitudinii calendarului de selecție din 
cadrul programului de tabere, doar 11% dintre aceștia au considerat că acesta a fost unul 
promt în timp ce peste jumătate (53%) au considerat că acesta a fost unul întârziat și foarte 
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întârziat.

 
 
 
Taberele studențești au două obiective – de premiere și motivare a studeneților cu rezultate 
deosebite și de reducere a inechităților socio-economice din învățământul superior, de 
aceea și criteriile de selecție a studenților participanți sunt diferite, adaptate pentru cele două 
categorii de beneficiari. Dacă pentru locurile de tabără oferite pentru studenții proveniți din 
medii socio-economice dezavantajate se iau în considerare criterii de ordin social, pentru 
cele oferite studenților cu rezultate deosebite se iau în considerare rezultatele academice, 
alături de implicarea în activități extracurriculare (activități sportive, culturale, științifice, de 
voluntariat, de reprezentare etc.), pentru a încuraja dezvoltarea personală și profesională 
completă și complexă în rândul acestora. 
 
Fiind întrebați despre relevanța criteriilor de selecție a participanților în tabere, cei mai mulți 
studenți respondenți au răspuns că sunt de părare că metodologiile de selecție a studenților 
au urmărit criterii relevante (65%), în timp e un sfert dintre aceștia au considerat că e nevoie 
de câteva schimbări. Procentul celor care au considerat că aceste criterii nu au fost deloc 
relevante a fost de doar 5%. 

 
 

Chiar dacă universitățile își creează metodologii proprii de selecție a studenților participanți 
în tabere, pornind de la metodologia națională de organizare și implementare a taberelor, 
există situații în care studenții condamnă nereguli privind corectitudinea procesului de 
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selecție sau nerespectarea metodologiilor de selecție de către comisiile responsabile cu 
evaluarea dosarelor de înscriere a studenților interesați să participe în programul de tabere.  

Întrebați fiind despre corectitudinea procesului de selecție, peste jumătate dintre studenții 
respondenți (57%) au răspuns că nu au existat probleme în acest sens, în timp ce doar 5% 
au considerat că au fost foarte multe probleme.  

 
Chiar dacă responsabilitatea principală a procesului de repartizare și selecție a studenților 
participanți în programul de tabere revine universităților, de multe ori acestea aleg să delege 
responsabilitatea selecției studenților fie facultăților, fie organizațiilor studențești, fie 
studenților membri în Senate și Consiliile Facultăților acolo unde nu există organizații 
studențești. 
 
Întrebați fiind despre organismele responsabile cu procesul de selecție din universitățile din 
care provin, 40% dintre respondenți au răspuns că responsabilitatea a fost a facultăților, 
34% că responsabilitatea a fost a organizațiilor studențești, în timp ce 11% au răspuns că 
responsabilitatea a fost a studenților membri în Senate și Consiliilor Facultății. 
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Desfășurarea taberelor 

Pentru ca taberele să își atingă cu adevarat obiectivele pentru care au fost create trebuie să 
fie atât acordate studenților ținând cont de criterii obiective, cât și să se desfășoare în 
condiții optime în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite. 

Calitatea locațiilor de desfășurare a taberelor și a serviciilor oferite este un indicator 
important al responsabilității cu care autoritățile publice gestionează acest mecanism de 
motivare și incluziune socială în mediul universitar.  

Metodologia de selecție a prestatorilor de servicii (locațiile de tabără) din 2012 presupune 
faptul că aceștia trebuie să se încadreze în categoria locațiilor de minimum 2 stele, fiind 
totodată oferite studenților bonuri de masă fiind în valoare de 40 de lei zilnic pe durata celor 
5 zile de sejur (200 de lei în total). 

Chestionați fiind în legătură cu condițiile de cazare ale locațiilor în care s-au desfășurat 
taberele de vară, majoritatea acestora (80%) au răspuns că acestea au fost bune și foarte 
bune, doar 4% dintre respondenți considerând că acestea au fost proaste și foarte proaste. 
Cele mai multe chestionare la care s-a răspuns că au fost condiții de cazare proaste provin 
de la locația Hotel Corsa, Costinești. 

Una din problemele menționate de un număr semnificativ de studenți din majoritatea 
locațiilor a fost legată de atitudinea personalului angajat în locațiile de tabără, care s-a 
manifestat prin lipsă de respect la adresa participanților taberei și tratament diferențiat 
pentru studenții participanți la tabară față de restul turiștilor cazați în hotel. 

Un alt aspect care a fost chestionat de către ANOSR în rândul studenților participanți a fost 
legat de calitatea mâncării oferite în locațiile de tabără. Peste jumătatea dintre aceștia au 
răspuns că mâncarea a fost bună și foarte bună (59%), în timp ce 17% au considerat că 
mâncarea a fost de o calitate proastă și foarte proastă. 
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Chiar dacă au existat foarte multe situații în care studenții care au participat în tabără la 
unele dintre locațiile analizate nu au oferit niciun răspuns care să sugereze că mâncarea a 
fost de calitate proastă sau foarte proastă, majoritatea răspunsurilor care au indicat acest 
fapt au provenit din locațiile Hotel Azur Costinești, Vila Alisa Bran, Hotel Iunona Costinești și 
Hotel Corsa Costinești.    

Pe lângă acest aspect, la capitolul observații, un număr foarte mare de studenți participanți 
chestionați au menționat faptul că prețul mâncării a fost foarte ridicat, neexistând un raport 
optim de calitate-preț, menționând totodată că bonurile de masă în valoare de 200 de lei nu 
au fost suficiente pentru acoperirea cheltuielilor legate de masă.   

Toate seriile de tabără de vară au fost coordonate de câte un comandament de tabără, din 
care au făcut parte și doi studenți, pentru a se asigura că drepturile și interesele studenților 
sunt respectate și că nu există abuzuri din partea prestatorilor de  servicii sau a Caselor de 
Cultură ale Studenților. Totodată aceștia ajută restul membrilor din comandament la 
chestiunile birocratice ce țin de desfășurarea taberelor și contribuie constructiv la buna 
desfășurare a acestora. 

Ultimul lucru chestionat de ANOSR cu privire la modul de desfășurare a taberelor a fost 
legat de activitatea studenților din comandament, pentru a avea o imagine clara cu privire la 
necesitatea și eficiența acestora în desfășurarea taberei. După centralizarea rezultatelor a 
reieșit că 65% dintre studenții participanți la tabere care au completat chestionarul au 
considerat activitatea studenților din comandament ca fiind foarte bună,  27% au considerat 
că activitatea a fost bună, dar că mai era loc de îmbunătățiri, în timp ce doar 3% au 
considerat că activitatea acestora a fost slabă. Printr-un calcul matematic simplu, se poate 
vedea faptul că 90% dintre studenții respondenți au apreciat activitatea studenților din 
comandament ca fiind bună și foarte bună, fapt ce sugerează că prezența unui student în 
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comandamentul de tabere este de bun augur și contribuie pozitiv la modul de desfășurare a 
taberelor. 
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III. Recomandări 

ANOSR și-a manifestat interesul pentru buna desfășurare a taberelor aproape în fiecare an 
și a militat pentru organizarea și implementarea acestora în concordanță cu nevoile 
studenților prin implicarea activă în analiza anuală a modului de desfășurare și implementare 
a taberelor și prin contribuția la realizarea metodologiilor de organizare a taberelor care să 
reflecte cât mai îndeaproape interesele studenților.  

În urma rezultatelor studiului, coroborate cu dezbaterile organizațiilor studenețești membre 
ANOSR pe această temă și cu discuții purtate cu studenții prezenți în comandamentele de 
tabără din partea federației, ANOSR lansează o serie de recomandări pentru actorii implicați 
în organizarea și implementarea taberelor, care să contribuie la desfășurarea în condiții 
optime a taberelor studențești din acest an. 

Pentru Casele de Cultură ale Studenților: 

 consultarea reală a tuturor organizațiilor studențești din centrul universitar în care 
activează, în vederea contractării locațiilor de desfășurare a taberelor, astfel încât 
acestea să fie adaptate la nevoile studenților, mai ales în contextul în care acestea 
sunt implicate în desfășurarea anuală a taberelor și pot oferi un feedback constructiv 
în ceea ce privește locațiile cele mai potrivite pentru studenții pe care îi reprezintă; 

 implicarea reprezentanților tuturor organizațiilor studențești legal constituite din 
centrul universitar respectiv 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; 

 afișarea pe site-ul Casei de Cultură a Studenților a listei beneficiarilor locurilor de 
tabără destinate studenților care activează în cadrul Casei de Cultură a Studenților, 
împreună cu facultățile de proveniență, alături de criteriile folosite în procesul de 
selecție a acestora; 

 colaborarea cu studenții membri în comandamentele de tabără pentru toate 
chestiunile legate de modul de implementare a taberelor; 

Pentru Ministerul Tineretului și Sportului: 

 lansarea metodologiei de organizare și acordare a taberelor din timp (cel târziu la 
începutul lunii iunie); 

 consultarea federațiilor naționale studențești cu privire la forma metodologiei de 
organizare și acordare a taberelor, pe baza rapoartelor de implementare a taberelor 
realizate; 

 postarea pe site-ul MTS a rapoartelor de implementare a taberelor realizate de către 
federațiile naționale studențești; 

 păstrarea taberelor de vară în aceeași formă, în detrimentul reintroducerii taberelor 
tematice; 

 dezvoltarea de mecanisme de monitorizare, evaluare dar şi sancţionare a Caselor de 
Cultură ale Studenților care nu respectă întocmai metodologia (nu consultă toate 
organizaţiile studenţeşti arondate Casei de Cultură respectivă, nu afişează pe site la 
timp detaliile privind studenţii beneficiari de tabără pe locurile studenților care 



 

 

activează în Casele de Cultură ale Studenților, nu colaborează cu studenţii din 
comandamente etc).  

 reintroducerea taberelor de iarnă a căror importanță în motivarea studenților 
merituoși și 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 
vara este de multe ori folosită de studenți pentru realizarea activităților de practică 
sau pentru câștigarea unor surse suplimentare de venit sau pentru dobânidrea de 
experiență privind piața muncii prin realizarea de internship-uri sau locuri de muncă 
sezoniere;  

Analizând metodologia de organizare și acordare a taberelor din 2012, ANOSR dorește să 
facă o serie de propuneri de îmbunătățire a acestia pentru anul 2013, pentru ca taberele să 
se desfășoare în cele mai bune condiții din perspectiva studenților, beneficiarii direcți ai 
acestui program. Acestea sunt: 

 Durata unui sejur de tabără să se păstreze la 5 zile; 
 Procentul locurilor de tabără desfășurate la mare să fie de 70%, iar procentul 

locurilor de munte de 30%; 
 Selecția pentru locurile de tabără destinate studenților cu cazuri sociale să se facă 

exclusiv pe baza criteriilor sociale, întrucât acesta este obiectivul pentru care au fost 
create; 

 Introducerea unei prevederi care să specifice faptul că prin cazuri sociale se ințelege 
studenții orfani de ambii parinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament 
familial, cei care beneficiază de burse sociale, rromi, precum și absolvenți ai liceelor 
din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Prevederea este 
necesară pentru că de foarte multe ori studenții care aplică pentru un loc de tabără 
în baza cazului social pe care îl au sunt trecuți prin același filtru de selecție precum 
studenții care aplică în baza rezultatelor academice (student bugetat, integralist 
etc.). Studenții cu cazuri sociale sunt studenți proveniți din medii socio-economice 
dezavantajate, astfel că aceștia trebuie susținuți în concordanță cu nevoile lor 
specifice, dar și cu calitatea educației pe care au primit-o în mediul preuniversitar 
(liceu si gimnaziu). Neadaptarea criteriilor de eligibilitate pentru locurile de tabără 
acordate studenților cu cazuri sociale nu favorizează accesul acestora la mecanisme 
prin care sa fie integrați și susținuți în mediul academic; 

 Procentul de locuri distribuite studenților care activează în cadrul Caselor de Cultură 
ale Studenților din numărul total de locuri de tabără ar trebui să fie egal cu procentul 
de studenți români pe care acestea îi angrenează în activități, calculat raportat la 
fiecare centru universitar în care funcționează o Casă de Cultură a Studenților. 
Casele de Cultură ale Studenților au un număr relativ scăzut de studenți implicați în 
activități și pentru a evita direcționarea acestora către alte persoane care nu dețin 
calitatea de studentși totodată pentru a nu se pierde, considerăm oportună 
acordarea unui procent de maximum 2% din locurile disponibile pentru studenți 
studenților care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților, în funcție de 
numărul de studenți implicați în activități. Având în vedere că organizațiile 
studențești au evidențiat lipsa de transparență a Caselor de Cultură ale Studenților 
șiîn Raportul ANOSR privind implementarea taberelor tematice studențești din 2011, 
prevederea este necesară pentru a transparentiza activitatea acestor instituții dar si 



 

 

pentru a preveni eventualele fraude sau erori care pot surveni din lipsa specificațiilor 
clare din metodologie; 

 Debirocratizarea procesului de accesare a taberelor de către studenți prin 
introducerea de mecanisme care să flexibilizeze procesul de înscriere și confirmare 
a studenților privind locul în tabără, cum ar fi posibilitatea de înscriere și confirmare 
online pe site-ul universităților sau prin fax; 

 Introducerea unei prevederi care să specifice faptul că din componența comisiilor de 
selecție a studenților întrunite cadrul facultăților fac parte cel puțin 2 reprezentanți ai 
organizațiilor studențești legal constituite, care și-au asumat reprezentarea 
studenților la nivel de universitate sau facultate sau, în lipsa acestora, 2 studenți 
membri în Senat sau în Consiliul Facultății. Este necesară existența unei astfel de 
prevederi deoarece mișcarea studențească este diversificată, neexistând organizații 
studențești la nivelul fiecărei facultăți din România, existând în acest sens organizații 
studențești care își asumă reprezentarea studenților la nivelul întregii universități; 

 Introducerea de prevederi clare de repartizare a locurilor rămase neocupate. În 
acest sens, ANOSR propune: 

În cazul studenților cu cazuri sociale redistribuirea locurilor se face pe baza aceluiași 
criteriu în conformitate cu lista cu rezerve stabilită în urma primirii tuturor cererilor. În 
cazul în care la nivelul universității sau la nivelul fiecarei facultăți nu sunt suficiente 
cereri din partea studenților proveniți din medii socio-economice defavorizate, locurile 
rămase libere se vor redistribui proporțional în cadrul aceleiași facultăti studenților din 
lista de rezerve. 
În cazul sudenților beneficiari de loc de tabără pe baza rezultatelor academice, - 
dacă nu sunt suficienți studenți integraliști, repartizarea se face pe baza listelor cu 
rezerve și, mai departe, se redistribuie în cadrul aceleiași facultăti studenților care 
sunt bugetați de stat, fără a se ține cont de situația promovării examenelor. 
Considerăm importantă acestă prevedere deoarece dificultatea programelor de 
studiu diferă de la o facultate la alta și este important ca de aceste tabere să 
beneficieze studenții merituoși din cadrul tuturor programelor de studiu.  
- dacă nu sunt suficienți studenți care au aplicat pentru un loc de tabără, acestea se 
vor redistribui proporțional în cadrul celorlalte facultăți 
În cazul studenților care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților 
repartizarea se face pe baza listelor cu rezerve și, mai departe, se redistribuie 
proportional în cadrul altor Case de Cultură ale Studentilor. 

 

 


