Raportul ANOSR cu privire la implementarea
Programului Național „Tabere Studențești” 2015
I.

Introducere
Programul Național „Tabere Studențești” reprezintă unul dintre acele mecanisme

folosite de autoritățile publice centrale responsabile de domeniul tineretului pentru a stimula
performanța în rândul studenților și, în același timp, folosite în vederea incluziunii sociale a
grupurilor dezavantajate în mediul universitar. Aceste locuri de tabără sunt acordate în fiecare
an studenților care au cele mai bune rezultate academice sau cu rezultate deosebite în activități
extracurriculare, precum și studenților care provin din medii socio-economice dezavantajate și
care necesită măsuri suplimentare de susținere în vederea asigurării echității în învățământul
superior.
Dacă până în anul 2010 acest Program Național „Tabere Studențești” avea două etape,
fiind acordate de două ori pe an locuri de tabără pentru studenți – iarna și vara, în ultimii 5 ani
acestea s-au acordat doar pe perioada verii, acest lucru întâmplând-se din cauza alocării unui
buget insuficient, care nu a permis desfășurarea în condiții optime a celor două etape ale
programului de tabere.
Aceste tabere sunt văzute ca fiind perioade de recreere și relaxare a studenților, ele
desfășurându-se atât în stațiunile frecventate de tineri de pe litoralul Mării Negre, dar și în
stațiunile montane cele mai populare în rândul turiștilor, perioada unui astfel de sejur fiind de
cinci zile.
Programul Național „Tabere Studențești” a fost gestionat în ultimii ani de către
autoritățile publice centrale responsabile de domeniul tineretului, și anume Ministerul
Tineretului și Sportului (respectiv Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret), prin Direcția
Programe și Proiecte pentru Tineret și Studenți (sau echivalenta ei), iar în implementarea
acestui program ajung să fie implicate atât universitățile și Casele de Cultura ale Studenților,
cât și federațiile și organizațiile studențești din România.
Locurile de tabără pentru studenți se oferă conform Metodologiei privind
organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2015.
Metodologia a fost aprobată prin Ordinul de Ministru al Tineretului și Sportului nr.
195/15.04.2015 și cuprinde: Secțiunea I - Norme privind repartizarea locurilor în taberele
studențești pe perioada vacanței de vară 2015, Secțiunea II – Norme privind specificațiile
tehnice obligatorii pentru achiziționarea serviciilor de cazare și masă, Secțiunea III –
Regulament privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești”
2015 și Secțiunea IV – Norme privind procedura de decont în Programul Național „Tabere
Studențești” 2015. Toate aceste secțiuni oferă informațiile necesare pentru o bună desfășurare
a acestui program național.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația
care reprezintă studenții din România la nivel național și internațional, și-a exprimat și în acest
an viziunea cu privire la modul de organizare și de implementare al programului de tabere,
după consultări cu organizațiile sale membre, contribuind, astfel, într-un mod constructiv la
reflectarea nevoilor și intereselor studenților pe care îi reprezintă în modul în care se
desfășoară aceste tabere, pentru ca acestea să își atingă cu adevărat scopul pentru care ele au
fost create. La fel ca în decursul ultimilor ani, ANOSR a adus și în acest an amendamente la
metodologia privind organizarea și desfășurarea acestui program, amendamente care, din
păcate, nu au fost aprobate.
Astfel, una dintre cele mai importante propuneri ale ANOSR a fost faptul că bonurile
de masă pe care participanții le primesc în tabără trebuie să acopere obligatoriu trei
mese/zi pentru fiecare dintre aceștia, pe toată durata sejurului, fără a exista alte costuri
suplimentare suportate de studenți. În acest sens, ar trebui să existe propuneri de
meniuri zilnice din partea unităților în care se derulează taberele studențești care să nu
depășească valoarea sumei alocate zilnic pentru masă de MTS (în situația actuală, 40 de
lei/zi).
O alta propunere se referea la modalitatea de selectare a locațiilor de tabără, astfel
încât acestea se reflecte dorințele studenților și să fie în localități de interes turistic, unde
accesul se poate realiza cu mijloace de transport în comun. Astfel, considerăm că este
important să existe o consultare între Casele de Cultură ale Studenților și toate
organizațiile studențești reprezentative, legal constituite, din centrele universitare
respective, precum și cu toate organizațiile studențești reprezentative, legal constituite
din universitățile arondate respectivei instituții, în vederea stabilirii locațiilor de tabără.
Procesul de consultare trebuie să fie public și transparent, prin afișarea pe site-ul propriu
al fiecărei Case de Cultură a Studenților a perioadei de consultare. Informațiile ar trebui
publicate pe site-urile CCS-urilor cu cel puțin o săptămână înaintea perioadei propriu
zise de consultare.
O altă sugestie propusă se referea la categoriile de studenți beneficiari ai taberelor
studențești care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților și care s-au
evidențiat prin activitățile cultural-artistice desfășurate (în 2015 fiind alocate 360 de locuri
pentru aceștia). Având în vedere că s-a remarcat o lipsă de transparență din partea Caselor de
Cultură ale Studenților cu privire la selecția acestor studenți și pentru că există suspiciuni cu
privire la modul în care aceștia au primit locuri în taberele studențești, considerăm că este
necesar ca selecția acestora de către Casele de Cultură ale Studenților, să fie realizată
împreună cu reprezentanți ai tuturor organizațiilor studențești reprezentative, legal
constituite
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reprezentative, legal constituite din fiecare universitate arondată, pe baza unor criterii
transparente, stabilite împreună cu acestea. Criteriile de selecție a studenților
beneficiari, precum și numele beneficiarilor, facultatea și universitatea din care provin
ar trebui postate pe site-urile proprii ale Caselor de Cultură ale Studenților până cel
târziu cu 5 zile înaintea începerii primei serii de tabără.

Prin acest document, ANOSR dorește să prezinte o analiză asupra modului în care au
fost implementat Programul Național „Tabere Studențești” în anul 2015 și dorește să ofere și
câteva recomandări pentru Ministerul Tineretului și Sportului și Casele de Cultură ale
Studenților în vederea optimizării proceselor survenite în organizarea și implementarea acestui
program în anul 2016.

II.

Analiză asupra modului de implementare al Programul
Național „Tabere Studențești” 2015
Metodologie
Raportul în ceea ce privește modul de implementare a Programul Național „Tabere

Studențești” din anul 2015 s-a realizat pe baza chestionarelor completate de către studenții
beneficiari de locuri de tabără din seriile și locațiile în care ANOSR a avut delegați în
comandamente, precum și pe baza rapoartelor întocmite de comandanții ANOSR Astfel, au
fost completate 377 de chestionare de către studenții participanți proveniți din 25 de locații
de tabără diferite, aferente celor 9 serii de tabără și au fost întocmite 25 de rapoarte de tabără.
În tabelul de mai jos este prezentată o listă a comandamentelor în care ANOSR a fost
reprezentată și în care studenții au fost chestionați:
Nr. crt.

Seria

1

SERIA I (13–18.07.2015)

2

SERIA II (18-23.07.2015)

3

4

5

6

7

SERIA III (23-28.07.2015)

SERIA IV (28.07-02.08.2015)

SERIA V (02-07.08.2015)

SERIA VI (07-12.08.2015)

SERIA VII (12-17.08.2015)

Nr. locuri

Localitate

Locație

2

Costinești

Corsa

2

Predeal

Robinson

2

Vama Veche

D`Or

2

Costinești

Iunona

2

Predeal

Robinson

2

Costinești

Vraja Marii

2

Costinești

Cris

2

Predeal

Piatra Craiului

2

Costinești

Corsa

2

Predeal

Speranța

2

Sinaia

Regina

2

Costinești

Iunona

2

Costinești

Iunona

2

Costinești

Corsa

2

Costinești

Iunona

2

Costinești

Cris

2

Predeal

Piatra Craiului

2

Vama Veche

D`Or

2

Costinești

Iunona

2

Predeal

Speranța

8

SERIA VIII (17 -22.08.2015)

9

SERIA IX (22-27.08.2015)

2

Sinaia

Regina

2

Costinești

Corsa

2

Predeal

Speranța

2

Sinaia

Regina

2

Costinești

Iunona

Importanța Programului Național „Tabere Studențești”
ANOSR consideră că Programul Național „Tabere Studențești” are un rol important în
motivarea studenților de a avea rezultate academice remarcabile pe parcursul unui an
universitar. În același timp, ANOSR este de părere că acest program național are puterea de a
reduce, parțial, inechitățile de natura socio-economică existente în învățământul superior din
România.
Din păcate, în cadrul Metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului
Național „Tabere Studențești” 2015 nu este precizat clar nici scopul programului și nici
obiectivele acestuia, lucru ce arată o lipsă de viziune a MTS pe acest subiect.
Astfel, ANOSR și-a dorit să afle și în acest an care este eficiența cu care acest Program
Național „Tabere Studențești” reușește să își îndeplinească obiectivele și, mai mult, care este
disponibilitatea studenților de a renunța la aceste locuri în tabere în favoarea altor stimulente.
Prima întrebare a chestionarului diseminat de ANOSR către studenții participanți la
Programul Național „Tabere Studențești” a fost legată de importanța pe care ei o atribuie
locurilor de tabără primite.
Așadar, din totalul de respondenți, 45,9% au afirmat faptul că ar renunța la locul primit
în tabără în favoarea undei burse sau a altor stimulente, în timp ce 54,1% dintre participanți
nu doresc să renunțe la aceste locuri. Dintre cei care nu ar dori să renunțe la aceste locuri,
40,5% consideră că altfel nu ar avea resursele necesare să meargă într-o vacanță pe cont
propriu, 29,7% au afirmat că locurile în tabără îi motivează în activitatea academică, iar 62,1%
consideră că locurile în tabără oferite de autoritățile publice prin Programul Național „Tabere
Studențești” reprezintă un premiu pentru activitatea lor didactică.

Importanța locurilor de tabără

Procesul de selecție în cadrul Programului Național „Tabere Studențești”
O problemă destul de importantă care apare în fiecare an în procesul de organizare și
implementare al taberelor studențești este procesul de selecție al studenților participanți, care
în multe cazuri a fost tratat și, în același timp, gestionat superficial de către autoritățile publice
centrale, însă și de cele locale și, mai ales, de către instituțiile de învățământ superior din
România. Unul dintre cele mai importante aspecte care duce la superficialitate și haos și care
creează nemulțumiri în rândul studenților este reprezentat de calendarul de selecție a
studenților participanți în Programul Național „Tabere Studențești”, care de cele mai multe ori
este făcut public de universități mult prea târziu pentru ca studenții să poată fi informați și să
aibă suficient timp să aplice.
Chiar dacă metodologia de organizare și desfășurare a taberelor, emisă prin Ordinul
de Ministru al Tineretului și Sportului nr. 195/15.04.2015, prevedea clar faptul că universitățile
au obligația de a publica pe site-urile proprii metodologia de organizare a taberelor din 2015
până cel târziu la data de 17 aprilie 2015, aproape jumătate din universitățile de stat nu
aveau publicată în data de 30 aprilie 2015 metodologia pe site, deși perioada de înscriere
pentru studenți era până la data de 1 mai 2015. În acest context, ANOSR a transmis în
data de 30 aprilie 2015 o adresă către Ministerul Tineretului și Sportului prin care solicită
prelungirea termenului de depunere a aplicațiilor până la data de 9 mai 2015. Din
nefericire, răspunsul a fost unul negativ, iar prin urmare termenul nu a fost prelungit și un
număr semnificativ de studenți au fost privați de dreptul de a aplica pentru un loc în
taberele studențești.

Totuși, față de alți ani, anul acesta au existat și o serie de schimbări pozitive, iar întrebați
despre aprecierea pe care o au față de calendarul de selecție în împărțirea taberelor,
majoritatea participanților din cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2015 au
considerat că acesta este unul optim, însă acesta poate fi îmbunătățit.
Aprecierea procesului de selecție al studenților participanți în programul de tabere

Întrebați dacă au întâmpinat probleme în ceea ce privește calendarul de selecție al
participanților în Programul Național „Tabere Studențești”, 4,77% dintre respondenți au
răspuns că au întâmpinat probleme, cea mai frecventă problemă fiind faptul că nu se respectă
calendarul propus la nivelul universităților sau facultăților
Așa cum prevede Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului
Național „Tabere Studențești” 2015 aflată în vigoare, taberele studențești au două obiective:
unul de a premia și de a motiva studenții care obțin rezultate deosebite pe parcursul unui an
universitar și altul de a reduce inechitățile socio-economice din învățământul superior din
România, oferindu-se locuri de tabără pentru studenții proveniți din medii dezavantajate.
Astfel, criteriile de selecție a studenților participanți diferă, fiind adaptate pentru cele două
categorii de beneficiari. 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
sportive, culturale, științifice, de voluntariat, de reprezentare etc., pentru a încuraja dezvoltarea
personală și profesională completă și complexă în rândul acestora.
Fiind întrebați de corectitudinea procesului de selecție a studenților beneficiari, 42,5%
dintre respondenți consideră că acesta a fost unul corect și doar 1,6% dintre aceștia consideră
că procesul nu ar fi fost corect . Chiar dacă fiecare universitate își creează o metodologie
proprie de selecție a studenților participanți în Programul Național „Tabere Studențești”,
pornind de la metodologia națională de organizare și implementare a acestui program, au
existat și situații în care studenții au sesizat anumite nereguli privind corectitudinea procesului

de selecție a beneficiarilor sau chiar nerespectarea metodologiilor de selecție de către comisiile
responsabile de evaluarea dosarelor de înscriere a studenților dornici să participe în acest
program.
În cele mai multe cazuri, responsabilitatea principală de repartizare și selecție a
studenților beneficiari ai Programului Național „Tabere Studențești” 2015 revine universităților,
însă existe și cazuri în care universitățile deleagă această responsabilitate fie facultăților, fie
organizațiilor studențești sau studenților membri în Senatele și Consiliile Facultăților.

Desfășurarea taberelor
Pentru că ne dorim ca Programul Național „Tabere Studențești” să își atingă cu adevărat
obiectivele pentru care acesta a fost creat și anume premierea și motivarea studenților care
obțin rezultate deosebite pe parcursul unui an universitar și în același timp de a reduce
inechitățile socio-economice din învățământul superior din România, considerăm că locurile în
aceste tabere ar trebui să fie acordate studenților ținând cont de criterii clare, transparente și
obiective, dar în același timp considerăm că este nevoie și de o desfășurare a taberelor în
condiții optime în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite.
Astfel, calitatea locațiilor de desfășurare a taberelor și a serviciilor oferite este un
indicator destul de important al responsabilității cu care autoritățile publice centrale din
domeniul tineretului gestionează organizarea și implementarea Programului Național „Tabere
Studențești”, un mecanism de motivare și incluziune socială în mediul universitar.
Metodologia de selecție a prestatorilor de servicii (adică locațiile de tabără) din 2015
presupune faptul că beneficiarii Programului Național „Tabere Studențești” (studenții) sunt
cazați în unități clasificate conform metodologiei și a standardelor naționale, acceptându-se
astfel unități de cazare care se încadrează în categoria locațiilor de minim 2 stele sau 3
margarete, în limita a maxim 60 lei/zi/student beneficiar. În ceea ce privește specificațiile
tehnice privind serviciile de masă, locația în care se servește masa poate fi situată la o distanță
de maxim 300 de metri de spațiu de cazare, iar masa se servește doar pe baza unor bonuri
valorice/cartele/carduri de masă în valoare de 40 de lei/zi/student (asta însemnând 3 mese/zi),
în regim à la carte. Toate aceste standarde sunt specificate la capitolele II și III, în Secțiunea II
– Norme privind specificațiile tehnice obligatorii pentru achiziționarea serviciilor de cazare și
masă din cadrul Metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere
Studențești” 2015.
Chestionați în legătură cu condițiile asigurate în locațiile în care s-a desfășurat
Programul Național „Tabere Studențești”, majoritatea acestora au răspuns că acestea au fost
bune și foarte bune, însă au existat și respondenți care au considerat că acestea au fost proaste
și chiar foarte proaste.
Astfel, în ceea ce privește asigurarea unui număr de maxim 2 studenți în cameră, acest
lucru a fost apreciat în procent de 80% ca fiind respectat în locațiile în care s-a desfășurat
Programul Național „Tabere Studențești” 2015.

Asigurarea unui număr de maxim 2 studenți în
cameră
20%

80%

Da

Nu

91.2% dintre respondenți au declarat că s-a asigurat un grup sanitar în fiecare cameră
în locațiile în care au fost cazați în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2015

Asigurarea unui grup sanitar în fiecare cameră
9%

91%

Da

Nu

Doar 33% dintre respondenți au apreciat ca instalațiile sanitare și cele electrice ca fiind
în stare perfectă de funcționare, 41% dintre aceștia au considerând că acestea aveau o stare
bună de funcționare, în timp ce 26% au considerat că acestea nu erau în stare optimă de
funcționare, nefăcând față cerințelor.

Starea instalațiilor sanitare și electrice
26%

33%

41%

Stare perfectă de funcționare
Stare insuficientă de funcționare

Stare bună de funcționare

Un număr destul de mic dintre respondenți (25%) au afirmat că se asigura curățenia în
camere și dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, 32% dintre beneficiari afirmând că pe
parcursul sejurului nu a fost asigurată curățenia și dezinfectarea grupurilor sanitare deloc.
Astfel, a existat un număr semnificativ de studenți din majoritatea locațiilor unde s-a desfășurat
Programul Național „Tabere Studențești” 2015 care au reclamat faptul că nu se asigura
curățenia în camere și dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, de faptul că au existat locații
unde nu se asigura curățenia zilnică nici măcar cel puțin o dată la două zile. În același timp, au
existat plângeri cu privire la lipsa apei calde (și în unele situații chiar și a apei reci) la instalațiile
sanitare, cu privire la condițiile din camerele unde erau cazați (unde exista miros de mucegai,
spre exemplu) și cu privire la faptul că nu se schimbau lenjeriile la pat de la o serie la alta.

Asigurarea curățeniei în camere și dezinfectarea
grupurilor sanitare
25%
43%

32%

Zilnic

Deloc

Cel puțin o dată/sejur

80.4% dintre respondenți au afirmat că s-a asigurat apă caldă și rece pe tot parcursul
seriei în care ei au fost beneficiari ai unui loc în cadrul Programului Național „Tabere
Studențești” 2015.

Asigurarea apei calde și reci pe tot parcursul seriei
20%

80%

Da

Nu

56% dintre participanții la Programul Național „Tabere Studențești” au apreciat că au
fost asigurate trei mese pe zi în valoare de 40 de lei/student. Au existat locații unde prețurile
pentru mâncare au fost mult prea mari pentru a se încadra în standardele impuse de
metodologie, putând aminti, dintre locațiile semnalate nouă, hotelurile Corsa și Iunona din

Costinești sau Club D`Or din Vama Veche. În aceste locații o masă depășea cel puțin 20 de lei,
bonurile valorile primite fiind insuficiente pentru a asigura masa până la finalul sejurului,
studenții fiind nevoiți să își asigure o parte din masă din fondurile proprii.

Asigurarea a trei mese/zi în valoare de 40
lei/student
44%
56%

Da

Nu

Un procent de 88% dintre participanți au apreciat faptul că locația unde se servea masa
avea capacitatea cel puțin egală cu capacitatea locurilor de cazare, excepție fiind hotelurile
Iunona și Corsa din Costinești, unde capacitatea locurilor pentru servirea mesei a fost
semnalată ca nefiind corespunzătoare.
De asemenea, în mai multe locații, precum hotel Corsa din Costinești sau Club D`Or din
Vama Veche, s-a semnalat faptul că servirea mesei era lentă, studenții fiind nevoiți să aștepte
destul de mult timp pentru acest lucru.

Locația unde se servea masa avea capacitatea cel
puțin egală cu capacitatea locurilor de cazare
12%

88%

Da

Nu

64% dintre beneficiarii Programului Național „Tabere Studențești” au apreciat că s-au
bucurat de toate serviciile de care au beneficiat și ceilalți turiști în ceea ce privește atât locul
de servire al mesei, cât și de alte eventuale variante de meniu decât cea prezentă în ofertă.
Totuși, o problemă întălnită destul de des de studenții beneficiari ai programului de
tabere a fost atitudinea personalului angajat în locațiile de tabără, personal care s-a manifestat
de multe ori prin lipsă de respect la adresa participanților în tabere și printr-un tratament
diferențiat pentru aceștia față de restul turiștilor cazați în locația respectivă. Mai mult, la hotelul

Speranța din Predeal, studenții din tabără puteau achiziționa mâncare doar dintr-un meniu
făcut special pentru ei, neavând acces si la meniul servit celorlalți turiști.

Aceleași beneficii precum ceilalți turiști
36%
64%

Da

Nu

Aproximativ 62% dintre respondenți au considerat că porțiile specifice fiecărui fel
principal de mâncare oferit au fost variate.
Chiar și așa, studenții participanți ai Programului Național „Tabere Studențești” au avut
observații în legătură cu calitatea mâncării oferite în locațiile de tabără. Chiar dacă marea
majoritate dintre aceștia au răspuns că mâncarea a fost bună și foarte bună, au fost destul de
mulți participanți care au considerat că mâncarea a fost de o calitate proastă și foarte proastă
și că bonurile de masă în valoare de 200 de lei nu au acoperit costurile de masă pentru întreaga
perioadă a taberei, mâncarea fiind destul de scumpă. Aceștia au afirmat faptul că a existat o
lipsă de diversitate în ceea ce privește felurile de mâncare, că meniul era destul de sărac și
neconsistent și că, uneori, mâncarea nu era pregătită corespunzător sau era învechită.

Asigurare a minim 50% din sortimentele fiecărui
fel de mâncare specific mesei respective (dar nu
mai puțin de trei variante de meniu complet)
38%
62%

Da

Nu

Ca în fiecare an, și în anul 2015 Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din
România (ANOSR) i-a revenit un număr de comandamente în diferite serii. Anul acesta au fost
repartizate 25 de comandamente către ANOSR, în fiecare dintre acestea fiind delegați câte doi
studenți membri ai organizațiilor studențești care fac parte din ANOSR. Rolul acestora a fost
să se asigure că drepturile și interesele studenților din tabără sunt respectate și că nu există
abuzuri din partea prestatorilor de servicii sau a Caselor de Cultură ale Studenților. Totodată,

rolul acestor comandanți este de a ajuta restul membrilor din comandament la chestiunile
birocratice ce țin de desfășurarea taberelor și de a contribui constructiv la buna desfășurare a
acestora.
Un ultim lucru chestionat de ANOSR cu privire la modul de desfășurare a taberelor a
fost legat de activitatea studenților din comandament delegați de ANOSR, pentru a avea o
imagine clara cu privire la necesitatea și eficiența acestora în desfășurarea taberei.
După centralizarea rezultatelor, a reieșit că 67,2% dintre studenții participanți la tabere
care au completat chestionarul au considerat că activitatea studenților din comandament ca
fiind una bună sau chiar foarte bună, 23,1% au avut o atitudine neutră față de studenții aflați
în comandament și activitatea lor, în timp ce doar 9,7% au considerat că activitatea acestora a
fost slabă. Astfel, se dovedește 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 ce măsură sunteți mulțumiți de activitatea
studenților din comandamente?
10%
23%
67%

Foarte mulțumit

III.

Nu am interacționat cu ei

Deloc mulțumit

Recomandări

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și-a manifestat
întotdeauna interesul pentru buna desfășurare a Programului Național „Tabere Studențești” și
a militat întotdeauna pentru organizarea și implementarea acestui program în concordanță cu
nevoile studenților, prin implicarea activă în modul de desfășurare și implementare al taberelor
și prin contribuția la realizarea metodologiilor de organizare a taberelor, astfel încât să reflecte
cât mai îndeaproape interesele și nevoile studenților.
În urma rezultatelor acestei analize, ANOSR propune o serie de recomandări pentru
diverși actori implicați în organizarea și implementarea Programului Național „Tabere
Studențești”, recomandări care să contribuie la desfășurarea în condiții cât mai optime a
taberelor studențești din anii care urmează.

Recomandări pentru Casele de Cultură ale Studenților:


Se recomandă să existe o consultare între Casele de Cultură ale Studenților și toate
organizațiile studențești reprezentative, legal constituite, din centrele universitare
respective, precum și cu toate organizațiile studențești reprezentative, legal constituite
din universitățile arondate respectivei instituții, în vederea stabilirii locațiilor de tabără,
astfel încât acestea să fie adaptate la nevoile studenților, mai ales în contextul în care
organizațiile studențești sunt implicate în mod direct în desfășurarea anuală a taberelor
și acestea ar putea oferi un feedback constructiv în ceea ce privește locațiile cele mai
potrivite pentru studenții pe care îi reprezintă. Procesul de consultare trebuie să fie
public și transparent, prin afișarea pe site-ul propriu al fiecărei Case de Cultură a
Studenților a perioadei de consultare. Informațiile ar trebui publicate pe site-urile CCSurilor cu cel puțin o săptămână înaintea perioadei propriu zise de consultare.



Se recomandă o colaborare cât mai strânsă cu studenții membri în comandamentele
de tabără în ceea ce privește derularea activităților din tabără.



Se recomandă implicarea cât mai activa a reprezentanților tuturor organizațiilor
studențești legal constituite din centrul universitar în procesul de selecție și acordare a
locurilor de tabără destinate studenților care activează în cadrul Casei de Cultură a
Studenților ca membri ai comisiei de selecție.

Recomandări pentru universități:


Se recomandă ca universitățile să publice pe site-urile proprii și să informeze în timp
util studenții asupra prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea
Programului National „Tabere Studențești”.



Se recomandă ca universitățile să asigure transparență în procesul de selecție al
participanților.

Recomandări pentru Ministerul Tineretului și Sportului:


Se recomandă lansarea spre consultare a metodologiei privind organizarea și
desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” încă din luna ianuarie.



Se recomandă adoptarea metodologiei prin ordin de ministru și transmiterea ei către
universități 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.



Se recomandă consultarea reală a federațiilor naționale studențești cu privire la
metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere
Studențești”, pe baza rapoartelor de implementare a taberelor realizate.



Se recomandă publicarea pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului a rapoartelor
de implementare a taberelor realizate de către federațiile naționale studențești.



Se recomandă reintroducerea taberelor de iarnă a căror importanță în motivarea
studenților cu rezultate academice deosebite și în reducerea inechităților socioeconomice este la fel de mare precum cea a taberelor de vară, mai ales luând în

considerare faptul că perioada vacanței de vară este de multe ori folosită de studenți
pentru realizarea activităților de practică, pentru câștigarea unor surse suplimentare de
venit sau pentru dobândirea de experiență privind piața muncii prin realizarea de
internship-uri sau locuri de muncă sezoniere.
Analizând Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național
„Tabere Studențești” 2015, ANOSR dorește să facă o serie de propuneri de îmbunătățire a
acesteia pentru anul 2016, 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 crească de la 5 la 7 zile.



Creșterea numărului de locuri pentru studenții beneficiari ai Programului Național
„Tabere Studențești” de la 6000 la cel puțin 7000 de locuri.



Selecția pentru locurile de tabără destinate studenților cu cazuri sociale să se facă
exclusiv pe baza criteriilor sociale,



Se recomandă stabilirea unei perioade pentru depunerea aplicațiilor pentru tabără de
cel puțin trei săptămâni.



Se recomandă evitarea suprapunerii unor termene limită din calendar cu sărbătorile
legale din anul respectiv.



Se recomandă ca prețurile practicate în locațiile de tabără să asigure trei mese/zi fără
a exista alte costuri suplimentare suportate de studenți. În acest sens, recomandăm să
existe propuneri de meniuri zilnice care să nu depășească valoarea de 40 de lei sau să
existe o creștere semnificativă a acestei sume care să asigure masa pe întreaga zi fără
a mai exista și alte costuri suplimentare.



Se recomandă ca metodologia să cuprindă dezvoltarea de mecanisme de monitorizare
și evaluare a Caselor de Cultură ale Studenților în procesul de gestionare a Programului
Național „Tabere Studențești”, pentru a preveni următoarele situații: lipsa consultării
cu toate organizațiile studențești arondate Casei de Cultură ale Studenților respective,
lipsa stabilirii unor criterii transparente de selecție pentru beneficiarii taberelor
studențești care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților și care s-au
evidențiat prin activitățile cultural-artistice desfășurate și a afișării pe site în timp util a
acestora, lipsa colaborării cu studenții din comandamente etc. De asemenea, în cazul
descoperirii unor nereguli, se recomandă aplicarea de sancțiuni pentru personalul
responsabil de producerea acestora.

