
 

 

Propunerile ANOSR pentru Metodologia privind organizarea taberelor studențești 

2022 
 

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația națională ce reprezintă drepturile și interesele 

studenților din România la nivel național și internațional, transmite Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES) propunerile 

pentru Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2022. 

Semnalăm că este necesară revizuirea Metodologiei din anul 2021 pentru respectarea normelor ortografice, de punctuație și de exprimare 

clară, fără modificarea sensului dispozițiilor. 

Având în vedere că încă nu s-a publicat în dezbatere o Metodologie, pentru a facilita munca MFTES, transmitem în avans propunerile 

noastre prin raportare la conținutul Metodologiei aferente anului 2021, pentru a fi luate în calcul la elaborarea Metodologiei.  

 

Formă Metodologie 2021 Formă propusă Metodologie 2022 Motivația modificării 

Art. 2. (4) Procesul de consultare se organizează în 

mod public și transparent, prin afișarea 

documentelor privind organizarea taberelor 

studențești și a anunțului privind consultările cu cel 

puțin 2 zile înainte de desfășurarea acestora, la loc 

vizibil și pe site-ul propriu CCS/CCSS Tei. 

Art. 2. (4) Procesul de consultare se organizează în 

mod public și transparent, prin afișarea 

documentelor privind organizarea taberelor 

studențești și a anunțului privind consultările cu cel 

puțin 7 zile înainte de desfășurarea acestora, la loc 

vizibil și pe site-ul propriu CCS/CCSS Tei. 

Este absolut necesară extinderea perioadei dintre 

data publicării documentelor privind organizarea 

taberelor studențești și data desfășurării consultării 

cu organizațiile studențești, tocmai pentru ca 

acestea să aibă suficient timp la dispoziție pentru a 

consulta la rândul lor studenții pe care îi reprezintă. 

De asemenea, data publicării anunțului privind 

consultările va influența considerabil numărul 

organizațiilor participante la proces. Mai mult, în 



 

 

metodologiile privind organizarea taberelor 

studențești din anii 2018 și 2019, forma articolului 

coincide cu forma propusă în cazul de față. 

- 

Art. 4. (3) Orice student care se află în an terminal 

poate beneficia de loc gratuit în taberele 

studențești, chiar dacă acestea se desfășoară 

ulterior susținerii lucrării de finalizare a studiilor 

de către studentul în cauză. 

Este necesară includerea unei prevederi care să 

clarifice situația studenților aflați în ani terminali, 

care își susțin lucrările de finalizare a studiilor în 

sesiunea din vară (preponderent în cursul lunii iulie). 

Lipsa unei prevederi explicite cu privire la această 

categorie de studenți a generat confuzie anul trecut, 

deoarece depunerea cererilor studenților și selecția 

locurilor s-au desfășurat după susținerea lucrărilor 

de finalizare a studiilor aferente sesiunii de vară. 

Având în vedere experiența nefastă de anul trecut, 

considerăm oportună introducerea unei norme care 

să codifice practica consacrată. 

Art. 5. (1) Categoriile de studenți beneficiari ai 

taberelor studențești sunt: [...] c) studenții care 

activează în cadrul Caselor de Cultură ale 

Studenților și care s-au evidențiat prin activități 

cultural - artistice desfășurate. Aceștia vor fi 

selectați de către Casele de Cultură ale 

Studenților pe baza criteriilor specifice stabilite 

de acestea. Criteriile de selecție a studenților 

beneficiari, precum și numele beneficiarilor, 

facultatea și universitatea din care provin vor fi 

postate pe site-urile proprii ale Caselor de Cultură 

ale Studenților până cel târziu cu 5 zile înaintea 

începerii primei serii de tabără; 

Art. 5. (1) Categoriile de studenți beneficiari ai 

taberelor studențești sunt: [...] c) studenții care 

activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților 

și care s-au evidențiat prin activități cultural - artistice 

desfășurate. Fiecare Casă de Cultură a Studenților, 

respectiv CCSS Tei, va desemna o comisie care să 

gestioneze procesul de distribuire a locurilor de 

tabără. În această comisie trebuie să se 

regăsească studenții reprezentanți din Consiliul 

de administrație al CCS/CCSS Tei. Comisia va 

selecta studenții care vor benefia de locuri în 

tabere, în baza unor criterii specifice stabilite de 

aceasta în prealabil. Criteriile de selecție a 

Considerăm necesară constituirea unei comisii de 

selecție din care să facă parte și studenții 

reprezentanți din Consiliile de administrație ale 

CCS/CCSS Tei, cu scopul de a asigura corectitudinea 

și transparența procesului de selecție. 



 

 

studenților beneficiari, precum și numele 

beneficiarilor, facultatea și universitatea din care 

provin vor fi postate pe site-urile proprii ale Caselor 

de Cultură ale Studenților până cel târziu cu 5 zile 

înaintea începerii primei serii de tabără; 

Art. 11 Universitățile vor transmite prezenta 

metodologie și documentația aferentă facultăților, 

iar acestea au obligația de a le afișa atât la loc vizibil, 

cât și pe site-ul propriu, cel târziu până la data de 5 

iulie 2021. 

Art. 11 Universitățile vor transmite prezenta 

metodologie și documentația aferentă facultăților, 

iar acestea au obligația de a le afișa atât la loc vizibil, 

cât și pe site-ul propriu, cel târziu până la data de 30 

mai 2022. 

În metodologiile privind organizarea taberelor 

studențești din anii 2018 și 2019 termenul limită 

menționat este 24 aprilie. Amânarea publicării 

metodologiei pe site-urile facultăților impactează în 

mod negativ numărul studenților interesați de PNTS, 

în special prin raportare la primele serii de tabără. 

Art. 13. (1) Studenții care doresc ocuparea unui loc 

gratuit în taberele studențești pot depune cererea 

de solicitare a unui loc de tabără prin una dintre 

următoarele modalități: 

 

a) completarea și depunerea unei cereri tip (Anexa 

nr. 4), direct la secretariatele facultăților în 

perioada 06 iulie - 11 iulie 2021. Cererile tip se vor 

găsi în secretariatele facultăților, sau pe site-urile 

acestora; 

 

b) transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) prin 

intermediul serviciului de fax la numărul de telefon 

afișat de facultate la avizier și pe pagina web 

proprie odată cu afișarea metodologiei de acordare 

a locurilor de tabără; 

Art. 13. (1) Studenții care doresc ocuparea unui loc 

gratuit în taberele studențești pot depune cererea de 

solicitare a unui loc de tabără prin una dintre 

următoarele modalități: 

 

a) completarea și depunerea unei cereri tip (Anexa nr. 

4), direct la secretariatele facultăților în perioada 30 

mai - 13 iunie 2022. Cererile tip se vor găsi în 

secretariatele facultăților, sau pe site-urile acestora; 

 

b) transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) prin 

intermediul serviciului de fax la numărul de telefon 

afișat de facultate la avizier și pe pagina web proprie 

odată cu afișarea metodologiei de acordare a 

locurilor de tabără; 

 

c) transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) la adresa de 

Este absolut necesară extinderea perioadei de 

depunere a cererilor studenților, în vederea 

asigurării creșterii impactului pe care promovarea 

programului de tabere îl are în rândul studenților, fie 

că această promovare este realizată de către 

universități sau de către organizațiile studențești. 

Totodată, reamintim că în metodologiile privind 

organizarea taberelor studențești din anii 2018 și 

2019, perioada alocată depunerii cererilor 

studenților este de aproximativ o lună (24 aprilie-22 

mai). Considerăm că în contextul actual, dată fiind 

întârzierea publicării metodologiei de organizare a 

taberelor studențești prin raportare la situația pre-

pandemică, extinderea la o durată de 2 săptămâni ar 

consititui decizia optimă. De asemenea, considerăm 

absolut necesară publicarea adresei de e-mail la care 



 

 

 

c) transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) la adresa de 

e-mail afișată de facultate la avizier odată cu 

afișarea metodologiei de acordare a locurilor de 

tabără.  

e-mail afișată de facultate la avizier și pe pagina web 

proprie odată cu afișarea metodologiei de acordare 

a locurilor de tabără.  

pot fi transmise cererile tip și pe paginile web ale 

facultăților, în vederea accesibilizării procesului.  

Art. 15. (1) In perioada 12-13 iulie 2021, după 

încheierea perioadei de depunere a cererilor, 

Secretariatul Facultății: a) va întocmi lista cu 

studenții ce se încadrează la art. 5, alin. (1) lit. a); b) 

va întocmi lista cu studentii ce se încadrează la art. 

5, alin. (1) lit. b), adică, cu toți studenții care au 

depus cereri și care nu se încadrează lit. a);  

Art. 15. (1) În perioada 14-15 iunie 2022, după 

încheierea perioadei de depunere a cererilor, 

Secretariatul Facultății: a) va întocmi lista cu studenții 

ce se încadrează la art. 5, alin. (1) lit. a); b) va întocmi 

lista cu studentii ce se încadrează la art. 5, alin. (1) lit. 

b), adică, cu toți studenții care au depus cereri și care 

nu se încadrează lit. a);  

Adaptarea perioadei prin raportare la modificările 

propuse anterior 

Art. 15. (5) În data de 13 iulie 2021, secretariatul 

facultății va afișa listele mai sus menționate atât la 

loc vizibil, cât și pe site-ul propriu; 

Art. 15. (5) În data de 15 iunie 2022, secretariatul 

facultății va afișa listele mai sus menționate atât la loc 

vizibil, cât și pe site-ul propriu; 

Adaptarea datei prin raportare la modificările 

propuse anterior 

Art. 16. Facultățile vor desemna comisii de selecție 

a studenților beneficiari, până la data 13 iulie 2021, 

formate din decan și prodecan și alte persoane 

desemnate de aceștia, exclusiv studenți și 1 

reprezentant al organizațiilor studențesti, legal 

constituite la nivelul facultății sau universității. 

Art. 16. Facultățile vor desemna comisii de selecție a 

studenților beneficiari, până la data 15 iunie 2022, 

formate din decan și prodecan și alte persoane 

desemnate de aceștia, exclusiv studenți și 1 

reprezentant al organizațiilor studențesti, legal 

constituite la nivelul facultății sau universității. 

Adaptarea datei prin raportare la modificările 

propuse anterior 

Art. 17. Cu cel puțin 1 zi înainte de termenul stabilit 

pentru întrunirea comisiei în vederea selecției 

beneficiarilor de locuri de tabere, secretariatele au 

obligația să afișeze atât la loc vizibil cât și pe site-ul 

propriu următoarele informații: data, ora și locația 

de întâlnire a comisiilor, dar și componența 

Art. 17. Cu cel puțin 3 zile înainte de termenul stabilit 

pentru întrunirea comisiei în vederea selecției 

beneficiarilor de locuri de tabere, secretariatele au 

obligația să afișeze atât la loc vizibil cât și pe site-ul 

propriu următoarele informații: data, ora și locația de 

întâlnire a comisiilor, dar și componența nominală a 

acestora. Comisiile se vor întâlni în format online. 

În metodologiile privind organizarea taberelor 

studențești din anii 2018 și 2019 perioada prevăzută 

este de 5 zile. Având în vedere faptul că publicarea 

acestor informații nu se află într-o relație de 

interdependență cu niciun alt pas administrativ din 

prezenta metodologie, sugerăm extinderea 

perioadei la 3 zile. Totodată, considerăm că 



 

 

nominală a acestora. Comisiile se pot întâlni și în 

format online. 

întâlnirile comisiilor se pot desfășura exclusiv în 

format online, dat fiind faptul că vor avea loc în 

timpul sesiunii de examene. 

Art. 18. (1) În perioada 14-16 iulie 2021 comisia va 

analiza listele întocmite de secretariatele facultății și 

cererile depuse de studenți și va întocmi un proces 

verbal de selecție cu studenții ce vor beneficia de 

locuri în taberele studențești și studenții din listele 

de rezervă. 

Art. 18. (1) În perioada 16-17 iunie 2022 comisia va 

analiza listele întocmite de secretariatele facultății și 

cererile depuse de studenți și va întocmi un proces 

verbal de selecție cu studenții ce vor beneficia de 

locuri în taberele studențești și studenții din listele de 

rezervă. 

Adaptarea perioadei prin raportare la modificările 

propuse anterior 

Art. 19. Comisia va semna procesul verbal de 

selecție a studenților beneficiari de tabere, îl va 

transmite secretariatului facultății, iar acesta îl va 

ștampila și afișa atât la loc vizibil, cât și pe site-ul 

facultății, până în data de 16 iulie 2021. 

Art. 19. Comisia va semna procesul verbal de selecție 

a studenților beneficiari de tabere, îl va transmite 

secretariatului facultății, iar acesta îl va ștampila și 

afișa atât la loc vizibil, cât și pe site-ul facultății, până 

în data de 17 iunie 2022. 

Adaptarea perioadei prin raportare la modificările 

propuse anterior 

Art. 20. (1) După afișarea rezultatelor, în termen de 

24 de ore, secretariatele facultăților vor primi 

contestațiile privind selecția beneficiarilor locurilor 

de tabără. 

Art. 20. (1) După afișarea rezultatelor, în termen de 

48 de ore, secretariatele facultăților vor primi 

contestațiile privind selecția beneficiarilor locurilor 

de tabără. 

Propunem revenirea la termenul de 48 de ore pentru 

depunerea contestațiilor (termen utilizat atât în 

metodologia din 2019, cât și în cea din 2018). 

Art. 21. În data de 20 iulie 2021 facultățile vor 

întruni comisii de soluționare a contestațiilor, ai 

căror membri vor fi alții decât cei din comisiile de 

selecție, dar respectând criteriile de reprezentare de 

la art. 16. Comisiile se pot întâlni și în format online. 

Art. 21. În data de 20 iunie 2022 facultățile vor 

întruni comisii de soluționare a contestațiilor, ai căror 

membri vor fi alții decât cei din comisiile de selecție, 

dar respectând criteriile de reprezentare de la art. 16. 

Comisiile se pot întâlni și în format online. 

Adaptarea perioadei prin raportare la modificările 

propuse anterior 

Art. 22. După soluționarea contestațiilor se vor 

întocmi listele finale cu studenții beneficiari ai 

locurilor de tabără în anul 2021 și listele finale cu 

studenții aflați pe listele de rezervă. Acestea vor fi 

afișate până la data de 21 iulie 2021, ora 16.00, 

Art. 22. După soluționarea contestațiilor se vor 

întocmi listele finale cu studenții beneficiari ai 

locurilor de tabără în anul 2022 și listele finale cu 

studenții aflați pe listele de rezervă. Acestea vor fi 

afișate până la data de 21 iunie 2022, ora 12.00, atât 

Adaptarea datei prin raportare la modificările 

propuse anterior 



 

 

atât la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu al fiecărei 

instituții de învățământ superior. 

la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu al fiecărei 

instituții de învățământ superior. 

Art. 23. Universtitățile vor primi, până la data de 26 

iulie 2021, o adresă din partea CCS/CCSS Tei căreia 

i-a fost repartizată, conform Anexei nr. 2, care va 

conține informații exacte despre: denumirea 

locației, adresa completă, persoana de legatură din 

cadrul CCS/CCSS Tei, seriile (perioadele) și numărul 

de locuri alocate. 

Art. 23. Universitățile vor primi, până la data de 21 

iunie 2022, o adresă din partea CCS/CCSS Tei căreia 

i-a fost repartizată, conform Anexei nr. 2, care va 

conține informații exacte despre: denumirea locației, 

adresa completă, persoana de legatură din cadrul 

CCS/CCSS Tei, seriile (perioadele) și numărul de 

locuri alocate. 

- 

Art. 24. Universitatea va repartiza facultăților, 

conform art. 10, locurile de tabară, locațiile și 

perioadele de desfășurare, dar nu mai târziu de 28 

iulie 2021. 

Art. 24. Universitatea va repartiza facultăților, 

conform art. 10, locurile de tabară, locațiile și 

perioadele de desfășurare, dar nu mai târziu de 23 

iunie 2022. 

Adaptarea datei prin raportare la modificările 

propuse anterior 

Art. 25.(1) In perioada 29-30 iulie 2021 comisiile de 

selecție de la nivelul facultăților, constituite 

conform art. 16, se vor întâlni cu beneficiarii 

locurilor de tabără stabiliți conform listelor finale. 

Întâlnirea cu studenții se poate realiza și în 

format online. 

 

(2) În funcție de numărul de locuri care a fost alocat 

fiecărei facultăți, în ordinea listelor finale, 

studenții selectați pot alege una dintre locațiile 

disponibile; 

 

(3) La întâlnirea organizată conform alin. (1) 

studenții vor avea asupra lor atât carnetul de 

student, vizat la zi, cât și C.I / B.I / pașaport. 

Art. 25.(1) In perioada 24-27 iunie 2022 comisiile de 

selecție de la nivelul facultăților, constituite conform 

art. 16, se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără 

stabiliți conform listelor finale. Întâlnirea cu 

studenții se va realiza în format online. 

 

(2) În funcție de numărul de locuri care a fost alocat 

fiecărei facultăți, în ordinea listelor finale, studenții 

selectați pot alege una dintre locațiile disponibile; 

 

(3) Înainte de întâlnire, studenții vor transmite 

carnetul de student, vizat la zi, cât și C.I / B.I / 

pașaport, în copie prin e-mail, la adresa 

comunicată de către comisie. 

Având în vedere faptul că perioada în care vor avea 

loc aceste întâlniri se va suprapune, în funcție de 

universitate, cu sesiunile de examene, respectiv cu 

vacanța, este important ca modalitatea de 

desfășurare aleasă să răspundă nevoilor unui număr 

cât mai ridicat de studenți. Totodată, organizarea 

acestor întâlniri exclusiv în format online implică și 

facilitarea transmiterii documentelor necesare, 

întregul proces putând fi digitalizat. 



 

 

(original și copie, copiile vor fi atașate 

diagramelor de cazare);  

 

(4) În cazul întâlnirii online, studenții vor 

transmite documentele de la alin. (3) în copie 

prin e-mail, la adresa comunicată de către 

comisie. 

Art. 26. (3) În cazul sudenților beneficiari de loc de 

tabără pe baza rezultatelor academice:  

 

a) dacă nu sunt suficienți studenți integraliști 

repartizarea se face pe baza listelor cu rezerve și mai 

departe, se redistribuie în cadrul Universității;  

 

b) dacă nu sunt suficienți studenți care au aplicat 

pentru un loc de tabără, acestea se vor redistribui 

proporțional în cadrul celorlalte facultăți;  

 

c) în cazul în care, după distribuirea locurilor rămase 

între facultăți nu se ocupă toate, Universitatea le va 

raporta Casei de Cultură a Studenţilor/CCSS Tei 

unde a fost arondată și se vor distribui 

universităților ce au ocupat toate locurile de tabără 

distribuite inițial sau în rândul studenţilor ce 

activează în cadrul CCS/CCSS Tei.  

 

(4) În cazul studenților din Casele de Cultură ale 

Studenților repartizarea se face pe baza listelor cu 

rezerve și, mai departe, se redistribuie 

Art. 26. (3) În cazul sudenților beneficiari de loc de 

tabără pe baza rezultatelor academice:  

 

a) dacă nu sunt suficienți studenți integraliști 

repartizarea se face pe baza listelor cu rezerve și mai 

departe, se redistribuie în cadrul Universității;  

 

b) dacă nu sunt suficienți studenți care au aplicat 

pentru un loc de tabără, acestea se vor redistribui 

proporțional în cadrul celorlalte facultăți;  

 

c) în cazul în care, după distribuirea locurilor rămase 

între facultăți nu se ocupă toate, Universitatea le va 

raporta Casei de Cultură a Studenţilor/CCSS Tei unde 

a fost arondată și se vor distribui universităților ce au 

ocupat toate locurile de tabără distribuite inițial;  

 

d) în cazul în care, după distribuirea locurilor 

rămase către universitățile arondate care au 

ocupat toate locurile alocate inițial, rămân locuri 

neocupate, Casa de Cultură a Studenţilor/CCSS 

Tei le va raporta MFTES, acestea fiind distribuite 

Considerăm necesară concretizarea unui proces 

gradual de redistribuire a locurilor neocupate, care 

să pornească de la nivel local (acolo unde 

universitățile și, ulterior, CCS/CCSS Tei vor gestiona 

întregul proces) și să ajungă până la nivel național 

(acolo unde MFTES va gestiona întregul proces). De 

asemenea, în ceea ce privește redistribuirea locurilor 

neocupate din CCS, prezența reprezentanților 

studenților din Consiliile de administrație ale 

acestora este o necesitate în asigurarea unui proces 

corect și transparent. 



 

 

proporțional în cadrul altor Case de Cultură ale 

Studenților. 

la nivel național, universităților care nu au reușit 

să acopere solicitările primite din partea 

studenților.  

 

(4) În cazul studenților din Casele de Cultură ale 

Studenților repartizarea se face pe baza listelor cu 

rezerve și, mai departe, se redistribuie proporțional 

în cadrul altor Case de Cultură ale Studenților, 

reprezentanții studenților din Consiliile de 

administrație ale acestora fiind implicați în mod 

direct în organizarea întregului proces.  

Art. 27. La data întâlnirii comisiei cu beneficiarii 

de locuri de tabară se vor completa borderourile 

cu beneficiari. Modelul de borderou va face parte 

din documentația transmisă inițial de DSTPT și va 

conține următoarele informații: nr. curent, nume și 

prenume, universitatea, facultatea, anul de studiu, 

seria și numărul C.I / B.I / pașaport, CNP, localitate, 

denumire locație, serie (perioada), semnătura 

studentului, conform anexei nr. 3. În cazul 

întâlnirii online cu studenții, se vor completa în 

borderou, datele transmise prin e-mail de către 

studenți. 

Art. 27. La data întâlnirii comisiei cu beneficiarii de 

locuri de tabară se vor completa în borderou datele 

transmise prin e-mail de către studenți. Modelul 

de borderou va face parte din documentația 

transmisă inițial de DSTPT și va conține următoarele 

informații: nr. curent, nume și prenume, universitatea, 

facultatea, anul de studiu, seria și numărul C.I / B.I / 

pașaport, CNP, localitate, denumire locație, serie 

(perioada), conform anexei nr. 3. 

Adaptarea formulării prin raportare la modificarea 

propusă anterior cu privire la desfășurarea întâlnirii 

exclusiv online. 

Art. 28. Facultățile vor afișa atât la loc vizibil, cât și 

pe site-ul propriu, listele de studenți beneficiari ai 

taberelor, listele de rezervă, precum și locațiile și 

perioadele de desfășurare, dar nu mai târziu de 2 

august 2021. 

Art. 28. Facultățile vor afișa atât la loc vizibil, cât și pe 

site-ul propriu, listele de studenți beneficiari ai 

taberelor, listele de rezervă, precum și locațiile și 

perioadele de desfășurare, dar nu mai târziu de 28 

iunie 2022. 

Adaptarea datei prin raportare la modificările 

propuse anterior 



 

 

Art. 29. Facultățile vor transmite către Universități, 

până la 4 august 2021, următoarele documente: a) 

Procesele verbale, întocmite conform art. 18, 

semnate de membrii comisiei și ștampilate de 

secretariatul facultății pe fiecare pagină; b) Listele 

finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără, 

întocmite conform art. 22, semnate și ștampilate de 

secretariatul facultății pe fiecare pagină; c) 

Borderourile cu studenții beneficiari, întocmite 

conform art. 27, semnate și ștampilate de 

secretariatul facultății pe fiecare pagină. 

Art. 29. Facultățile vor transmite către Universități, 

până la 29 iunie 2022, următoarele documente: a) 

Procesele verbale, întocmite conform art. 18, 

semnate de membrii comisiei și ștampilate de 

secretariatul facultății pe fiecare pagină; b) Listele 

finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără, 

întocmite conform art. 22, semnate și ștampilate de 

secretariatul facultății pe fiecare pagină; c) 

Borderourile cu studenții beneficiari, întocmite 

conform art. 27, semnate și ștampilate de 

secretariatul facultății pe fiecare pagină. 

Adaptarea datei prin raportare la modificările 

propuse anterior 

Art. 31. (1) Universitățile vor centraliza borderourile 

cu studenții beneficiari, întocmite conform art. 27. 

 

(2) Universitățile vor transmite către CCS/CCSS Tei 

selectată/selectat conform art. 7, până la data de 6 

august 2021, cate un exemplar original pentru 

următoarele documente: [...] 

Art. 31. (1) Universitățile vor centraliza borderourile 

cu studenții beneficiari, întocmite conform art. 27.  

 

(2) Universitățile vor redistribui locurile rămase 

neocupate către facultățile care nu au soluționat 

toate cererile primite, până la data de 1 iulie 2022.  

 

(3) Universitățile vor transmite către CCS/CCSS Tei 

selectată/selectat conform art. 7, până la data de 4 

iulie 2022, cate un exemplar original pentru 

următoarele documente: [...] 

Introducerea unor termene limită necesare bunei 

desfășurări a întregului proces 

- 

Art. 31. (4) Fiecare CCS, respectiv CCSS Tei, va 

redistribui locurile rămase neocupate, către 

universitățile arondate acesteia/acestuia, care nu 

au acoperit toate cererile primite din partea 

studenților (dacă există astfel de situații). 

Redistribuirea locurillor neocupate la nivelul 

Necesitatea introducerii unor termene limită pentru 

etapele procesului gradual de redistribuire propus 

anterior 



 

 

universităților arondate la o CCS/CCSS Tei va avea 

loc până la data de 7 iulie 2022.  

(5) CCS, respectiv CCSS Tei, vor transmite, după 

caz, către MFTES, până la data de 8 iulie 2022: a. 

o situație centralizată privind locurile rămase 

neocupate de către universitățile arondate 

acestora b. o solicitare privind suplimentarea 

locurilor, în cazul în care nu toate cererile primite 

de către universitățile arondate acestora au fost 

soluționate. 

 

(6) MFTES va soluționa solicitările centralizate și 

transmise de către CCS și CCSS Tei, redistribuind 

la nivel național locurile rămase neocupate, prin 

raportare la numărul de cereri primite de către 

universități și nesoluționate, până la data de 13 

iulie 2022.  

 

(7) Locurile rămase neocupate în urma procesului 

de redistribuire desfășurat de către MFTES, 

descris ls punctul anterior, vor fi alocate 

Federațiilor Studențești. 

Art. 33. MTS-DSTPT organizează prin CCS/CCSS Tei, 

taberele studențești, în perioada 11-31.08.2021. 

Taberele vor fi organizate pe serii, numărul acestora 

fiind orientativ, în funcție de numărul de studenți 

alocați pe universități, precum și de arondarea 

universităților pe CCS/CCSS Tei, după cum urmează: 

1. 11-16.08.2021  

Art. 33. MFTES organizează prin CCS/CCSS Tei, 

taberele studențești, în perioada 18.07.2022-

27.08.2021. Taberele vor fi organizate pe serii, 

numărul acestora fiind orientativ, în funcție de 

numărul de studenți alocați pe universități, precum și 

de arondarea universităților pe CCS/CCSS Tei, după 

cum urmează: 

Adaptarea perioadei s-a realizat prin raportare la 

modificările propuse anterior, iar în ceea ce privește 

numărul seriilor de tabără, propunem creșterea 

acestuia, având în vedere situația pre-pandemică 

(atât în metodologia privind organizarea taberelor 

din 2019, cât și din 2018 apar 9 serii de tabără). 

Luând în considerarea publicarea tardivă a 



 

 

2. 16-21.08.2021  

3. 21-26.08.2021  

4. 26-31.08.2021 

 

1. 18-23.07.2022  

2. 23-28.07.2022  

3. 28.07-02.08.2022 

4. 02-07.08.2022  

5. 07-12.08.2022  

6. 12-17.08.2022  

7. 17-22.08.2022  

8. 22-27.08.2022 

metodologiei de organizarea a taberelor din 2022, 

considerăm că cele 8 perioade propuse constituie 

varianta optimă pentru desfășurarea programului 

din acest an. 

Art. 35. (3) Procesul de consultare se organizează în 

mod public și transparent, prin afișarea 

documentelor privind desfășurarea taberelor 

studențești și a anunțului privind desfășurarea 

consultării, cu cel puțin 2 zile înaintea desfășurării 

acestora, la loc vizibil, pe site-ul propriu al 

CCS/CCSS Tei. În urma consultării se va întocmi un 

Proces verbal, semnat și ștampilat de către toate 

organizațiile studențești prezente, ce va fi 

înregistrat și păstrat în arhiva Caselor de Cultură ale 

Studenților. Procesul verbal întocmit în urma 

consultărilor va fi postat pe site-ul CCS/CCSS Tei în 

maximum 48 de ore de la organizare. 

Art. 35. (3) Procesul de consultare se organizează în 

mod public și transparent, prin afișarea 

documentelor privind desfășurarea taberelor 

studențești și a anunțului privind desfășurarea 

consultării, cu cel puțin 7 zile înaintea desfășurării 

acestora, la loc vizibil, pe site-ul propriu al CCS/CCSS 

Tei. În urma consultării se va întocmi un Proces 

verbal, semnat și ștampilat de către toate 

organizațiile studențești prezente, ce va fi înregistrat 

și păstrat în arhiva Caselor de Cultură ale Studenților. 

Procesul verbal întocmit în urma consultărilor va fi 

postat pe site-ul CCS/CCSS Tei în maximum 48 de ore 

de la organizare. 

Adaptare conform modificării propuse la Art. 2, alin. 

(4) 

- 

Art. 36. Operatorii economici selectați în vederea 

colaborării pentru desfășurarea taberelor 

studențești vor trebui să facă dovada acreditării 

de către Ministerul Familiei, Tineretului și 

Egalității de Șanse. 

Eliminarea criteriului acreditării a generat două 

probleme principale în desfășurarea programului. 

 

În primul rând, consecința directă a fost scăderea 

calității serviciilor de tabără, în lipsa existenței un 

mecanism de verificare a îndeplinirii condițiilor de 



 

 

calitate minimale prevăzute de Metodologie. Acest 

efect a fost confirmat și de chestionarul aplicat de 

ANOSR după ediția 2021, ale cărui rezultate sunt 

prezentate în raportul ANOSR. Este de ordinul 

evidenței că nu există remedii eficiente în lipsa unui 

proces de acreditare, având în vedere că denunțarea 

contractului în cursul implementării este vădit 

nepractică, studenții fiind deja în tabără. 

 

În al doilea rând, a eliminat decizia informată a 

organizațiilor studențești privind opțiunile de tabără, 

în contextul inexistenței unei liste de opțiuni, 

necunoscându-se operatorii care ar dori să fie 

implicați, perioadele disponibile și locațiile aferente. 

În acest caz, având în vedere existența unei liste 

virtual nelimitate de potențiali ofertanți, consultarea 

și-a pierdut din obiect. Mai mult decât atât, prin 

procesul de acreditare federațiile puteau lua 

cunoștință direct de condițiile de tabără oferite de 

operatori, transmițând aceste informații către 

organizațiile studențești pentru o decizie informată.  

 

Considerăm o prioritate reintroducerea procesului 

de acreditare, chiar dacă, având în vedere timpul 

limitat, nu se poate realiza în 2022 decât o procedură 

simplificată.  

Art. 48. Directorul de tabără are următoarele 

atribuții:  

Art. 48. Directorul de tabără are următoarele atribuții: 

[...] 

Propunem revenirea la forma articolului din 

contextul pre-pandemic, necesitatea celui de-al 

doilea reprezentant al studenților fiind justificată 



 

 

[...] 

f) Formează Comandamentul de Tabără, care este 

compus din: 

 

• Directorul de Tabără din cadrul Caselor de Cultură 

ale Studenților (director, director adjunct, referent, 

inspector, contabil) 

 

• 1 (un) reprezentant al studenților din 

organizațiile studențești, legal constituite, membre 

ale federațiilor naționale studențești, studenți 

desemnați de acestea, anunțați oficial de DSTPT, cu 

minimum 3 zile înainte de începerea fiecărei serii de 

tabără. 

f) Formează Comandamentul de Tabără, care este 

compus din: 

 

• Directorul de Tabără din cadrul Caselor de Cultură 

ale Studenților (director, director adjunct, referent, 

inspector, contabil) 

 

• 2 reprezentanți ai studenților din organizațiile 

studențești, legal constituite, membre ale federațiilor 

naționale studențești, studenți desemnați de acestea, 

anunțați oficial de DSTPT, cu minimum 3 zile înainte 

de începerea fiecărei serii de tabără. 

prin dorința de asigura buna desfășurare a activității 

comandamentului de tabără. 

 

*** 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de 

peste 22 ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât 

și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.  

ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități, atingând un număr de 115 organizații membre, care luptă 

împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești.  

La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră a Consiliului Tineretului din România. De asemenea, federația este 

reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU 

- European Students' Union), singura structură europeană care reprezintă studenții. 


