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Raportul ANOSR cu privire la implementarea 

Programului Național „Tabere studențești” 2021 

 

I. Introducere 

Programul Național „Tabere studențești” (abreviat în continuare și „PNTS”), desfășurat sub 

coordonarea Ministerului Tineretului și Sportului, oferă posibilitatea studenților să beneficieze 

de sejururi gratuite, în timpul vacanței de vară. Oferirea de tabere gratuite studenților, la mare 

sau la munte, reprezintă un program tradițional al Guvernului României.   

Scopul acestor tabere este de a-i motiva pe studenți să performeze din punct de vedere 

academic și să se implice în activități extracurriculare, dar și de a oferi oportunități studenților 

proveniți din medii defavorizate. De aceea, locurile de tabără se acordă atât în funcție de 

performanțele academice și de implicarea acestora în cadrul unor activități extracurriculare, cât 

și în funcție de criterii socio-economice. 

Taberele studențești reprezintă un prilej de recreere a studenților, ele având loc în cele mai 

cunoscute stațiuni de pe litoral sau montane. 

Programul Național „Tabere studențești” este gestionat prin Direcția Activități pentru Studenți 

și Tabere, iar în implementarea programului sunt implicate universitățile, casele de cultură ale 

studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, respectiv federațiile naționale 

studențești din România. 

Acest raport reprezintă o analiză asupra modului în care Programul Național „Tabere 

studențești” a fost implementat în anul 2021 – an marcat de restricțiile pandemice –, din 

perspectiva studenților, pronunând în același timp o serie de măsuri care să îmbunătățească 

calitatea programului.  

În anul 2020, din cauza contextului pandemic, ediția din acel an a Programului nu s-a 

organizat. În ciuda solicitărilor federației de a menține parțial destinația fondurilor alocate prin 

Bugetul de stat 2020, în sensul de a oferi aceste sume organizațiilor studențești, prin concursuri 

de proiecte dedicate, MTS a direcționat banii pentru cheltuieli de reparații ale Caselor de 

Cultură ale Studenților, neoferind niciun fel de raport cu privire la impactul/rezultatele acestei 

măsuri.  

 

 

 

 



 

 

 

II. Planificarea Programului Național „Tabere studențești”  

În Propunerile privind Legea bugetului de stat pentru anul 2021, ANOSR a formulat 

următoarele propuneri pentru organizarea PNTS au fost următoarele: 

„creșterea subvenției alocate pentru masă de la 52 lei/zi/student la 70 lei/zi/student, 

respectiv creșterea subvenției pentru cazare și masă de la 152 lei/zi/student la 170 lei/zi/student, 

ce ar duce la un cost total al programului național de tabere de 7.650.000 lei (pentru un număr 

de 9.000 de beneficiari), în creștere cu 1.581.000 lei față de suma alocată în 2019. Creșterea 

subvenției alocate pentru masă și cazare la 170 lei/zi/student și prelungirea sejurului de 

tabără de la 5 la 7 zile ar duce la un cost total al programului de tabără de 10.710.000 lei, în 

creștere cu 4.641.000 lei.” 

Inițial, Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) a transmis în consultare Consiliului Național 

pentru Tineret (CNPT) o variantă de buget (V1) de 11 milioane lei pentru capitolul care include 

taberele studențești, pentru ca Ministerul Finanțelor Publice să prezinte ulterior o variantă (V2) 

care presupunea o alocare de 900.000 lei. În urma demersurilor ANOSR, în varianta a treia (V3), 

publicată de Secretariatul General al Guvernului, bugetarea să ajungă la un nivel acceptabil, 

apropiat de solicitările noastre, de 9.1 milioane lei. Subit și inexplicabil, în variantele a patra 

(V4) trimisă CNPT și a cincea (V5), ajunsă la Camera Deputaților, să ajungem la o alocare de 

2.4 milioane lei.  

Toate aceste fluctuații inexplicabile în nu mai puțin de 5 variante de buget demonstrează 

completa neseriozitate cu care MTS a înțeles să trateze subiectul taberelor studențești. În 

final, după aprobarea Legii Bugetului de Stat pentru anul 2021 în varianta transmisă Camerei 

Deputaților, am aflat că de fapt Ministerul Tineretului și Sportului nici măcar nu intenționa 

să utilizeze aceste sume pentru tabere studențești, ci pentru alte tabere.  

În 18 mai 2021, având în vedere aceste informații, ANOSR a transmis o adresă către prim-

ministrul României, viceprim-miniștrii României, MTS și Ministerul Educației prin care a pus în 

vedere că derularea acestui program nu este rezultatul unei analize de oportunitate, ci o 

obligație legală a Guvernului României, repartizată în sarcina Ministerului Tineretului și 

Sportului. În acest sens, prin plângerea administrativă prealabilă adresată Guvernului,  

federația a solicitat urgentarea procedurilor de implementare a PNTS în 2021.  

La 23 mai, Ministrul Tineretului și Sportului a anunțat în cadrul CNPT organizarea taberelor 

studențești, pentru ca la 9 iunie Guvernul să aprobe o alocare de 2.5 milioane lei pentru 

această destinație, o sumă vădit insuficientă față de alocările precedente, nevoile 

programului sau propunerile ANOSR.  

Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat deschiderea procesului de dezbatere a 

proiectului de Metodologie privind organizarea taberelor studențești abia în data de 11 

iunie 2021, urmând ca metodologia să fie adoptată prin Ordinul Ministrului Tineretului și 

Sportului nr. 432 din 30.06.2021.  



 

 

 

Mai mult decât perioada târzie la care a fost demarat acest întreg proces, el s-a dovedit a fi 

plin de lipsuri, de schimbări și dezorganizare. Făcând o comparație cu Metodologia privind 

organizarea taberelor studențești din anul 2019, publicată prin Ordinul Ministrului Tineretului 

și Sportului nr. 513 din 02.04.2019, una dintre cele mai grave schimbări, în lipsa stabilirii 

unui mecanism complementar, a fost excluderea articolului 36, care menționa că 

„Operatorii economici selectați în vederea colaborării pentru desfășurarea taberelor 

studențești vor trebui să facă dovada acreditării de către MTS”.  

Astfel, procesul de asigurare a calității locațiilor de desfășurare a taberelor și a serviciilor 

oferite de către operatorii economici a fost exclus complet din organizarea taberelor 

studențești. Acesta este un indicator al iresponsabilității cu care autoritățile publice centrale 

din sectorul tineret au gestionat organizarea și implementarea Programului Național „Tabere 

Studențești” 2021, care poate fi un mecanism extraordinar de motivare și incluziune socială la 

nivelul mediului universitar, dacă este pus în aplicare responsabil. 

În trecut, operatorii economici erau supuși unui proces de selecție pe baza depunerii dosarelor 

de acreditare și a unei vizite a comisiei pentru verificarea faptică a structurilor de cazare și 

masă. În lipsa acestor mecanisme de control, nu a putut fi luată în seamă calitatea reală a 

serviciilor de care urmau să beneficieze studenții cazați în tabere. Singurele mențiuni privind 

specificațiile tehnice ale serviciilor de cazare apar în cadrul metodologiei la Capitolul II. 

Unitățile de cazare trebuiau să se încadreze în categoria locațiilor de minim 2 stele sau 3 

margarete, oferind serviciile în limita a maxim 100 lei/zi/student beneficiar pentru cazare și 

52 lei/zi/beneficiar pentru 3 mese. Deși cazarea într-o cameră a maximum câte 2 studenți 

beneficiari ai taberelor a fost o altă condiție, standardul nu a fost respectat în procent de 

18,1% din cazurile studenților chestionați.  

Pe de-o parte, întârzierea nejustificată a lansării Programului a determinat lipsa timpului 

necesar pentru derularea procedurilor de acreditare în termele utilizate în anii trecedenți, însă 

această culpă a MTS nu trebuia să afecteze dreptul studenților la condiții de tabără decente. 

În acest sens, se puteau identifica proceduri flexibile de verificare a ofertelor și de detaliere 

a cerințelor în baza unor indicatori specifici. Pentru viitor, sugerăm crearea unei proceduri 

de acreditare pentru un număr de ani, astfel încât să nu existe necesitatea de a relua 

procedura în fiecare an, în lipsa unor sesizări. 

În același timp, în lipsa unei proceduri de acreditare, consultarea cu organizațiile studențești 

pentru determinarea locațiilor de tabără a devenit o activitate care și-a pierdut din conținut. 

Neexistând operatori acreditați și procedura de achiziție nefiind lansată, consultarea a purtat 

asupra unor variante de localități de tabără, care și-ar găsi finalitatea exclusiv în măsura în care 

anumiți operatori economici care ar îndeplini prezumtiv condițiile precizate de Metodologie 

ar depune o ofertă în cadrul procedurii de achiziție.  

O altă modificare majoră la nivelul metodologiei, comparativ cu cea aferentă Programului 

Național „Tabere Studențești” 2019, este la nivelul numărului de locuri alocat atât studenților 

beneficiari ai taberelor, cât și studenților membri ai comandamentelor de tabără. Față de anul 



 

 

 

2019, numărul de locuri pentru studenții beneficiari pe criterii de natură socială sau pe 

criterii academice a scăzut de la 6600 la 3159 – o scădere cu 52,1%, numărul de locuri 

destinat studenților care activează în cadrul caselor de cultură ale 

studenților/Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” și care s-au evidențiat prin 

activități cultural-artistice desfășurate a fost redus de la 392 la 100 – o scădere în procent 

de 74,4%, iar locurile aferente studenților ce întreprind activități de voluntariat prin 

federațiile studențești a fost micșorat de la 150 de locuri la 30 – în procent de 80%, 

ultimele două categorii de locuri cuprinzându-le și pe cele alocate pentru comandamentele de 

tabără. Astfel, și în structura comandamentelor de tabără a survenit o modificare, participarea 

studenților fiind redusă de la două locuri la unul singur, fapt ce a presupus o diminuare a 

capacităților de organizare. 

De asemenea, în concordanță cu numărul foarte redus al locurilor în tabere, dar și cu 

demararea tardivă a procesului de organizare, a fost redus și numărul seriilor de tabere. 

Anul acesta au fost desfășurate tabere în perioada 11 – 31 august într-un număr de 4 serii:  

1. seria I: 11-16.08.2021 

2. seria II: 16-21.08.2021 

3. seria III: 21-26.08.2021 

4. seria IV: 26-31.08.2021 

Spre deosebire de anul 2019, când taberele au fost organizate atât pe perioada lunii august, 

dar și pe perioada lunii iulie într-un număr de 10 serii, anul acesta perioada  alocată 

desfășurării lor a fost redusă semnificativ. Acest fapt, dar și anunțul întârziat privind 

organizarea lor, a redus oportunitatea studenților de a lua parte la acest program. Printre 

sugestiile respondenților privind procesul de organizare a taberelor s-au regăsit mai multe 

voci care au blamat data târzie la care au aflat de posibilitatea de a participa în tabere 

anul acesta, în cazul multor studenți suprapunându-se cu planurile deja puse la punct pe 

durata vacanței la momentul respectiv.  

Mai mult de atât, data adoptării metodologiei atât de apropiată de datele de desfășurare a 

seriilor a dus la o serie de termene extraordinar de scurte și presante atât pentru studenți, 

cât și pentru secretariatele facultăților și ale universităților și pentru casele de cultură ale 

studenților/Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”. 

De la data obligatorie afișării de către facultăți a metodologiei și documentației aferente la loc 

vizibil cât și pe site – 5 iulie 2021, studenții au avut un termen de 5 zile pentru completarea 

și depunerea cererilor – între 6 și 11 iulie 2021. Secretariatele au avut de întocmit listele cu 

studenții pentru a fi afișate în data de 13 iulie, dată până la care trebuia desemnată și comisia 

de selecție a studenților beneficiari etc. Faptul că universitățile au fost notificate ca în termen 

de o zi lucrătoare să publice documentele pentru tabere a presupus faptul că mai multe 

universități nu au ajuns să și îndeplinească acest termen, existând universități în care 

studenții nu au fost informați despre organizarea taberelor.  



 

 

 

De asemenea, în ciuda faptului că am semnalat Ministerului Tineretului și Sportului remedierea 

acestei situații, primind un răspuns evaziv și fără a soluționa problema, în acest an studenții 

din anii terminali de la mai multe universități nu au fost considerați eligibili pentru 

program. Acest fapt a fost cauzat de perioadele de înscriere, care s-au desfășurat ulterior 

finalizării studiilor pentru anumiți studenți în acest an. Cu toate acestea, în fiecare an studenții 

din anii terminali erau între cicluri de studii la momentul în care beneficiau efectiv de tabără, 

și acest aspect nu a împiedicat înscrierea lor.  

În final, de parcă procesul nu s-ar fi derulat deja extrem de anevoios până la acel punct, modul 

de repartizare a locurilor rămase libere în universități a fost haotic, netransparent și „din 

pix”, bazat pe criterii arbitrare.  

 

III. Aspecte metodologice 

 

Raportul privind modul de implementare a Programul Național „Tabere Studențești” din anul 

2021 a fost redactat pe baza chestionarelor completate de către studenții beneficiari de 

locuri de tabără, precum și pe baza rapoartelor întocmite de către membrii delegați de 

ANOSR în aceste comandamente. 

Astfel, au fost completate 248 de chestionare de către studenții participanți proveniți din 15 

locații de tabără diferite, aferente celor 4 serii de tabără, și au fost întocmite 8 rapoarte 

de tabără de către membrii în comandamente. 

Studenții respondenți au fost cazați într-un număr de 15 locații: Piatra Craiului (Pârâul Rece), 

Allegria (Pârâul Rece), Motel Izvorul Rece (Sinaia), Hotel Vraja Mării (Costinești), Hotel Triumf 

(Costinești), Hotel Top (Costinești), Hotel Speranța (Predeal), Hotel Regal (Costinești), Hotel 

Rândunica (Eforie Sud), Hotel Nufărul (Partizani), Hotel Corsa (Costinești), Hotel Azur 

(Costinești), Hotel Perla (Costinești), Hotel Iunona (Costinești), Hostel Club D’Or (Vama Veche). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Analiza asupra modului de implementare a Programului Național 

”Tabere studențești” 2021  

În primul rând, ne vom referi la utilitatea programului. Din totalul respondenților, 84% 

consideră că programul este unul extrem de util, iar 15% îl consideră util în mare măsură. 

 

În ceea ce privește numărul de locuri alocate anul acesta, 53% dintre studenți consideră că 

3300 de locuri este unul suficient, iar 47% îl consideră prea mic. 
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Consideri că Programul Național „Tabere Studențești” este 
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53%
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alocate anul acesta la nivel național pentru PNTS este:

Suficient Prea mic



 

 

 

Totodată, 81% dintre respondenți consideră că programul ar trebui să se desfășoare și 

vara și iarna. 

 

 

După cum putem observa, majoritatea participanților au aflat informații despre program de 

pe site-urile universităților sau facultăților (33,87%) și de la organizațiile studențești 

(33,06%). Însă foarte puțini studenți menționează ca surse de informare site-ul Ministerului 

Tineretului și Sportului sau avizierul/site-ul caselor de cultură ale studenților. 
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Importanța și utilitatea Programului Național „Tabere Studențești” reies și din răspunsurile date 

de participanți. Astfel, pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă dezacord total și 10 acord 

total, majoritatea largă a studenților menționează că nu ar renunța la locul de tabără pentru 

o bursă mai mare sau alte beneficii. 

 

Unul dintre obiectivele principale ale programului este acela de a sprijini studenții proveniți 

din categorii dezavantajate, care necesită măsuri suplimentare de susținere în vederea 

asigurării echității în învățământul superior. 46% dintre respondenți menționează că 

Programul Național ”Tabere Studențești” este singura lor șansă de a merge în vacanța 

de vară la mare, la munte sau în Delta Dunării, din cauza faptului că nu au resurse 

financiare să meargă pe cont propriu. 
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În ceea ce privește motivația, 87% dintre studenții afirmă că ideea de a putea beneficia de 

un loc în tabără îi poate motiva să aibă o performanță academică mai crescută.  

 

 

Totodată, 90% dintre respondenți consideră că locul în tabără reprezintă un premiu pentru 

rezultatele academice obținute. 
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În cadrul acestui program se resimte din partea participanților o nevoie destul de ridicată 

de a exista și anumite activități de grup care să implice diverse training-uri, workshop-uri, 

dezbateri, drumeții, consultări sau jocuri de cunoaștere. Acest lucru a fost dorit de către 74% 

dintre respondenți. 

 

 

Metodologia pentru organizarea și desfășurarea PNTS 2021 a fost adoptată prin OMTS nr. 432 

din 30.06.2021, iar universitățile și facultățile au avut obligația de a afișa această 

metodologie pe site-ul propriu și la avizier până cel târziu la data de 5 iulie 2021. Am putut 

observa faptul că mai mulți studenți consideră că data la care a fost lansat Programul Național 

”Tabere Studențești” a fost una optimă în raport cu perioada efectivă de derulare a taberelor.  
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Cât despre publicarea calendarului și metodologiei de organizare și desfășurare a 

taberelor de către universități, putem observa, în urma răspunsurilor primite, că acest lucru 

s-a întâmplat în 91% din cazuri.  

 

 

Pentru a beneficia de un loc în taberele studențești una dintre formalități este depunerea unei 

cereri, iar în acest an, 69% dintre respondenți au considerat perioada de depunere de 5 zile 

ca fiind optimă, iar 30% au considerat-o ca fiind scurtă. 
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64% dintre studenți consideră că perioada în care au avut loc întâlnirile în vederea alegerii 

seriilor și locațiilor de tabără s-au desfășurat într-o perioadă optimă. Cu toate acestea, 35% 

consideră că aceste întâlniri s-au desfășurat mult prea târziu.  

 

Majoritatea studenților, 50,40% consideră că perioada în care s-au desfășurat cele 4 serii 

de tabără a fost una optimă. Cu toate acestea, 25,40% consideră că această perioadă este 

una destul de târzie, lucru pe care îl vom regăsi menționat destul de frecvent în cadrul unei 

întrebări deschise care urmează să fie prezentată mai pe larg în cadrul raportului. 
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În cadrul următoarei secțiuni deschise, studenții au avut posibilitatea să vină cu sugestii 

care ar putea duce la îmbunătățirea calendarului Programului Național ”Tabere 

Studențești”. Printre cele mai menționate răspunsuri sunt următoarele: nevoia unor 

activități sociale/de cunoaștere și existența diversității în ceea ce privește participanții, 

să nu mai fie împărțiți pe centre universitare, ci amestecați cu studenți din toate centrele 

universitare; transparența în ceea ce privește procesul de selecție a studenților și a 

numărul de locuri care rămân libere în urma încheierii perioadei de înscriere. 

 

Aspecte despre selecție 

Procentul în care studenții consideră că procesul de selecție al beneficiarilor taberelor 

studențești este unul transparent și justificat în foarte mare măsură este de 37,6%. Mai 

mult de atât, 49,8%, deci aproape jumătate din respondenții chestionarului, susțin că procesul 

este unul corect în mare măsură. Doar 10,5% dintre aceștia au bifat opțiunea „În mică 

măsură” și 1,9% opțiunea „În foarte mică măsură”. 

 

 

 

Dacă pentru locurile de tabără oferite pentru studenții proveniți din medii socio-economice 

defavorizate se iau în considerare diferite criterii de ordin social, pentru locurile de tabără 

oferite pentru studenții cu rezultate deosebite se iau în considerare rezultatele 

academice, alături de implicarea în activități extracurriculare, cum ar fi activități de 

voluntariat, de reprezentare, sportive, culturale, științifice etc, pentru a încuraja dezvoltarea 

personală și profesională completă și complexă în rândul acestora. 
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Aproape jumătate, mai exact 48,8%, dintre cei care au completat chestionarul au beneficiat de 

tabere pe criterii academice, iar un procent semnificativ, de 40,2%, a luat parte în acest 

program datorită factorilor de natură socială. 

 

În ceea ce privește corectitudinea procesului de selectare a studenților în baza criteriilor 

menționate anterior, studenții respondenți au afirmat că acesta a fost unul în mare parte 

corect. 58,9% dintre completări afirmă că selecția studenților beneficiari de loc în tabără a 

fost în mare măsură corectă, în timp ce 29,0% dintre acestea consideră procesul de 

selecție ca fiind în foarte mare măsură organizat corect.  
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Deși doar 11,0% dintre studenții respondenți au beneficiat de tabere pe criteriul derulării de 

activități extracurriculare sau de voluntariat, când au fost întrebați despre necesitatea 

existenței acestui criteriu studenții au răspuns în procent de 63,3% că acesta este justificat, 

pe când 36,7% au dat un răspuns negativ la această întrebare. 

 

 

În cadrul următoarei întrebări deschise au fost sesizate anumite probleme în ceea ce privește 

corectitudinea selecției studenților beneficiari de locuri în tabere. Unii studenți din anii 

terminali nu au fost luați în considere în cadrul repartizării locurilor pe motiv că în 

momentul desfășurării programului aceștia nu mai aveau calitatea de student, chiar dacă în 

momentul înscrierii puteau folosi media din semestrul precedent. O altă problemă semnalată 

a fost legată de depunerea cererilor în perioada de prelungire: deși studenților le-a fost 

transmis faptul că depunerea cererilor în perioada de prelungire nu va reprezenta un criteriu 

în selectarea lor, mulți dintre ei nu au primit un loc de tabără, deși aveau medii mari. 
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Consideri că activitățile extracurriculare și de voluntariat ar 
trebui să aibă pondere în selecția beneficiarilor de loc în 

tabără?

Da Nu



 

 

 

Desfășurarea taberelor 

Un procent de 46,2% dintre respondenți au apreciat condițiile spațiului de cazare ca fiind 

foarte bune, pe când 30,5% au susținut că acestea se aflau în stare bună, 12,1% le-au descris 

ca fiind satisfăcătoare, iar un procent de 11,2% nesatisfăcătoare. 

 

 

Printre cele mai întâlnite dotări din camera de cazare au fost televizorul, în procent de 91,5%, 

și frigiderul, cu o proporție de 86,3%. Următoarele facilități întâlnite au fost: aerul condiționat 

- 53,2%, accesul la internet - 48,4%, altele precum fierbătorul sau ventilatorul în procent de 

1,6%. 1,2% din respondenți au afirmat că nu au beneficiat de niciuna dintre dotările 

menționate.  

 

Conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea PNTS 2021, într-o cameră pot fi 

cazate maximum 2 persoane. Majoritatea dintre cei chestionați (81,9%) a confirmat 

respectarea acestei prevederi în cadrul condițiilor de cazare, însă totuși au existat 18,1% dintre 
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respondenți cărora le-a fost încălcat acest drept - un semnal alarmant, având în vedere 

problemele epidemiologice pe care această situație le presupune în condițiile pandemice 

în care ne aflăm. 

 

78.2% dintre respondenți au declarat că s-a asigurat un grup sanitar (funcțional) în fiecare 

cameră în locațiile în care au fost cazați în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 

2021, iar 21,8% au răspuns negativ la această întrebare. 
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Chiar dacă doar o parte dintre studenții respondenți au beneficiat de un grup sanitar propriu 

funcțional, per total grupurile sanitare au fost apreciate ca fiind întreținute în proporție de 

70,9%, nerenovate în procent de 16,4% sau noi în 12,7% din cazuri. 

 

 În ceea ce privește starea instalațiilor electrice, 86,3% dintre respondenți le-au apreciat în 

stare perfectă de funcționare, iar 13,7% au răspuns negativ. 

Când a venit vorba de măsuri de igienă ale spațiului de cazare, 89,5% au afirmat că au le-a fost 

asigurate lenjerii și prosoape curate, însă 10,5% nu au beneficiat de aceste minime condiții 

de igienă. Situația stă mai tragic când vine vorba de curățenia zilnică asigurată de personalul 

hotelului/pensiunii, unde acest serviciu a fost îndeplinit doar în 38,7% dintre cazurile 

studenților chestionați. Apa caldă, o utilitate de subzistență în igiena corporală, a lipsit și ea în 

6,5% din cazuri, dar majoritatea de 93,5% nu au semnalat probleme în acest sens.  
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La fel ca în anii anteriori, cea mai semnalată problemă de către studenții care au participat 

într-un sejur de tabără în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” a fost faptul 

că suma de 52 de lei/zi NU a fost suficientă pentru achiziționarea a 3 mese pe zi, 

procentul celor care consideră acest lucru fiind unul ridicat, de 61,7%.  

Participanții din acest an au semnalat faptul că au existat locații unde prețurile pentru 

mâncare au fost mult prea mari pentru a se încadra în standardele impuse de metodologie 

și chiar cazuri în care prețul aceluiași fel de mâncare varia de la o masă la alta (avea un 

preț mai mic la masa de prânz și unul „umflat” la cină) și de la o zi la alta, prețurile fiind 

mai mari la începutul sejurului urmând ca spre final să scadă treptat: „Primele zile prețul 

mâncării a fost exagerat […] Această situație s-a schimbat spre sfârșitul taberei când au scăzut 

prețurile..”. 

Doar 47,2% dintre studenții respondenți afirmă că au beneficiat zilnic de cel puțin 3 

variante de meniu care să se încadreze în suma prestabilită. Cu toate acestea, studenții 

participanți la Programul Național „Tabere Studențești” 2021 au avut observații în legătură cu 

calitatea mâncării oferite în locațiile de tabără. Chiar dacă majoritatea largă a acestora a 

răspuns că mâncarea a fost bună și foarte bună, au fost numeroși participanți care au 

considerat că mâncarea a fost de o calitate proastă și foarte proastă și că bonurile de masă 

în valoare de 260 de lei nu au acoperit costurile de masă pentru întreaga perioadă a 

taberei. 

Pe lângă acestea, 14,1% dintre studenți au semnalat faptul că spațiul destinat servirii mesei nu 

era unul adecvat numărului de clienți, iar unii dintre cei care au completat chestionarul au 

afirmat despre spațiul în care se lua masa că prezenta o igienă ce lăsa de dorit: „am găsit păr 

în aproape toate farfuriile”, „curățenia spațiului de servit masa putea fi mai bună”. 
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Deși studenții ar fi putut beneficia de mai multe feluri de mâncare aferente unei zi, o problemă 

în acest sens erau prețurile stabilite de către unitatea de cazare.  

Mai mult de atât, respondenții au reclamat că anumite feluri care aveau un preț mai mic 

erau pregătite superficial. Totodată, o altă problemă semnalată a fost faptul că anumite 

feluri de mâncare erau preparate în cantități foarte reduse (de exemplu deserturile), în 

timp ce alți studenți au afirmat că, în general, toată mâncarea preparată nu acoperea nevoile 

tuturor persoanelor găzduite de unitatea de cazare, astfel doar primele persoane care 

ajungeau la masă aveau parte de aceasta, în timp ce altele ajungeau să mănânce „resturi” sau 

chiar nimic. 

 

În ceea ce privește timpul în care s-a realizat servirea mesei, un procent de 78,4% dintre 

respondenți au susținut că acesta a fost unul optim, iar 21,6% că a fost prea mare (mai mare 

de 30 de minute).  
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Un alt aspect care a ridicat probleme în rândul multor studenți chestionați a fost tratamentul 

diferențiat pe care l-au primit față de clientela obișnuită a hotelului/pensiunii. Fie că a fost 

vorba de servirea mâncării sau de alte atribuții ale personalului, studenții au menționat că 

acesta îi trata cu o atitudine superioară și chiar nerespectuoasă. 

 

 

În ceea ce privește problemele referitoare la condițiile de cazare, majoritatea largă a celor 

care au semnalat probleme menționează condițiile igienico-sanitare ca fiind deplorabile: 

igrasie, miros neplăcut venit de la scurgeri, grupul sanitar defect (capul și cabina de duș erau 

84.3%

15.7%

Ai beneficiat de toate serviciile de care se bucurau și ceilalți 
turiști (care nu se aflau în tabără studențească)?

Da Nu

4.0%

5.6%

4.0%

3.2%

8.5%

6.9%

3.2%

2.4%

2.8%

2.0%

2.4%

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

diversitatea mică a meniului

număr insuficient de porții

porții mici

lipsa unor feluri de mâncare aferente unei zi

preț mare și variabil al mâncării

mâncare de proastă calitate

meniuri neadaptate vegetarienilor, veganilor, etc.

spațiu destinat servirii mesei insuficient sau nesanitar

timp mare de așteptare

comportament nepotrivit al personalului

tratament diferit de clienții hotelului

Probleme întâmpinate de studenți privind condițiile de 
masă/mâncarea servită

Probleme întâmpinate de studenți privind condițiile de masă/mâncarea servită



 

 

 

rupte, butonul de tragere a apei era stricat), gândaci, pânze de păianjen, lenjerii de pat rupte, 

lipsa hârtiei igienice și a săpunului. Pe lângă acestea, foarte mulți studenți au fost nemulțumiți 

de timpul lung de așteptare până la luarea camerei în primire, timp care, în unele cazuri, a 

fost și de până la 12 ore, iar în camere au fost cazați chiar și câte 3 sau 4 studenți, în 

condițiile în care metodologia prevede cazare a doar doi studenți în cameră.  

Aspecte privind activitatea studenților din comandament 

Întrebați dacă au apelat la studenții din comandament în vederea soluționării unei probleme 

sau aflării unei informații, respondenții, în proporție de 56,3%, răspund negativ. 

 

 

Când au fost puși în situația de a detalia activitatea studentului din comandament un număr 

mare de studenți (51,6%) au susținut că acesta nu a întreprins nicio formă de activitate, 
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mulți afirmând cu sinceritate că nici nu au fost în situația în care să știe cine este studentul din 

comandament. 

În urmă răspunsurilor primite la întrebarea despre cum apreciază activitatea studenților din 

comandament, 44,5% dintre studenții respondenți susțin că sunt mulțumiți în mare 

măsură și 33,6% sunt mulțumiți în foarte mare măsură. Astfel, se confirmă faptul că 

prezența unui student în comandamentul de tabere este un lucru de bun augur și contribuie 

pozitiv la modul de desfășurare al acestor tabere.  

 

În privința secțiunii deschise despre alte sugestii sau reclamații care să ne fie transmise, cele 

mai multe răspunsuri s-au referit la îmbunătățirea condițiilor privind mâncarea și 

organizarea unor jocuri sau activități. 
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Date statistice privind profilul respondenților 

Din totalul respondenților noștri, 54% au vârsta cuprinsă între 18-21 de ani, iar 44% au între 

22-25 de ani. 

 

Împărțirea între seriile de tabără este una relativ proporțională, cu o prevalență pentru seriile 

II (34.3%) și IV (33.5%). 
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Făcând referire la universitatea în care sunt înmatriculați studenții care au răspuns la 

chestionar, observăm că cei mai mulți sunt de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

14.11%). 
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În ceea ce privește ciclul de studii, majoritatea respondenților, 77,4%, sunt la ciclul de studii 

universitare de licență, iar 22,6% sunt la ciclul de studii universitare de masterat. 

 

Cei mai mulți dintre respondenții noștri au fost studenți de anul I, fiind în mod evident prima 

lor experiență într-o tabără studențească sau chiar prima lor experiență de socializare 

studențească. 
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În privința locației unde au participat la tabără, majoritatea respondenților noștri (52.3%) au 

fost cazați la Club D’Or și Hotel Top.  

 

Întrebându-i pe studenții participanți în ce proporție au considerat că au fost respectate 

măsurile de prevenire a infecției cu coronavirus, un număr alarmant de 12.8% au afirmat că 

acestea nu s-au respectat deloc, în timp ce 33.3% au afirmat că s-au respectat într-o mică 

măsură! Este, astfel, mai mult decât clar că măsurile reglementate de Metodologie, precum și 

activitatea de monitorizare nu au fost suficiente.  
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V. Recomandări 

 

• Creșterea considerabilă a numărului de locuri la cel puțin 7.500 de 

beneficiari pentru anul 2022; 

• Lansarea spre consultare a metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești”, încă din luna 

ianuarie, pentru a exista timp în vederea îmbunătățirii fără a grăbi procesul 

în sine; 

• Adoptarea metodologiei prin ordin de ministru și transmiterea ei către 

universități cel târziu în luna martie, astfel încât calendarul acesteia să fie 

unul care să permită promovarea acestei oportunități în timp util în rândul 

studenților, respectiv pentru ca aceștia să aibă timp suficient pentru a-și 

întocmi dosarele; 

• Digitalizarea tuturor proceselor administrative în universități în privința 

derulării PNTS și simplificarea procesului în privința repartizărilor; 

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

de implementare a taberelor;  

• 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 desfășurarea activităților de practică, pentru 

câștigarea unor surse suplimentare de venit sau pentru dobândirea de 

experiență pe piața muncii prin internship-uri/locuri de muncă sezoniere;  

• Revenirea la desfășurarea PNTS în modul anterior anului 2020 în 

privința numărului de serii de tabără și a perioadelor de desfășurare, 

concomitent cu menținerea unui număr ridicat de locuri pentru luna 

august; 

• Sancționarea Caselor de Cultură ale Studenților care prezintă derapaje 

în consultarea studenților;  

• Perioada de aplicare pentru acreditare a persoanelor juridice și persoanelor 

fizice autorizate să fie de 15 zile lucrătoare;  

• Creșterea subvenției alocate pentru masă și cazare la 170 de 

lei/student/zi; 

• Verificarea cu rigurozitate a condițiilor oferite de unitățile de cazare alese; 

• Revenirea la comandamentul format din 2 studenți; 

• Revenirea la o formulă de acreditare ajustată, cu oferirea unei acreditări 

pe termen mai lung, în lipsa unor sesizări din partea studenților care să 

determine necesitatea reacreditării, și consolidarea implicării studenților 

în proces; 



 

 

 

• Menționarea clară în Metodologie a eligibilității studenților din ani 

terminali; 

• Crearea unui mecanism transparent, predictibil și just de repartizare a 

locurilor rămase libere după prima fază de repartizare, astfel încât să se 

elimine repartizările „din pix”; 

• 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; 

• Afișarea pe site-ul propriu al fiecărei Case de Cultură a Studenților a 

perioadei de consultare și a criteriilor de selecție; 

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

exista alte costuri suplimentare suportate de studenți și reglarea acestui 

mecanism prin Metodologie și procedura de acreditare; 

• Implicarea studenților reprezentanți în Consiliile de administrație ale 

CCS-urilor în toate etapele pe care le derulează și elaborarea unui 

raport public al acestora privind modul în care CCS a gestionat procedura; 

• Stabilirea unor mecanisme de monitorizare și evaluare a Caselor de 

Cultură ale Studenților în ceea ce privește gestionarea procedurii; 

• Stabilirea prin Metodologie a unor criterii transparente de selecție pentru 

beneficiarii taberelor studențești care activează în cadrul Caselor de 

Cultură ale Studenților, participarea studenților din CA CCS și a 

organizațiilor studențești ca membri în comisia de selecție; 

• Fiecare agent economic să intre în Programul Național de „Tabere 

Studențești” cu un număr minim de serii; 

 


