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I.

Introducere
Prin intermediul Programului Național „Tabere Studențești”, autoritățile publice

centrale responsabile de sectorul de tineret oferă posibilitatea studenților să beneficieze de
sejururi de tabără gratuite, în vacanța de vară, atât în vederea stimulării performanțelor
academice ale acestora, cât și în vederea incluziunii sociale a tinerilor, proveniți din medii
defavorizate. Locurile de tabără se acordă în atât funcție de performanța academică a
studenților și implicarea acestora în cadrul unor activități extracurriculare, cât și în funcție de
criterii socio-economice, cu scopul de a sprijini studenții proveniți din categorii dezavantajate,
care necesită măsuri suplimentare de susținere în vederea asigurării echității în învățământul
superior.
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 sectorul de tineret, și anume Ministerul
Tineretului și Sportului prin Direcția Activități pentru Studenți și Tabere, iar în
implementarea acestui program ajung să fie implicate atât universitățile, Casele de Cultura
ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, cât și federațiile și
organizațiile studențești din România.
Locurile de tabără pentru studenți se repartizează conform Metodologiei privind
organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2018. Metodologia a
fost aprobată prin Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 290 din 13.04.2018 și
cuprinde: Titlul I - Norme privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada
vacanței de vară 2018, pentru studenții înscriși la cursurile cu frecvență în instituțiile de
învățământ superior de stat, Titlul II – Norme privind specificațiile tehnice obligatorii pentru
achiziționarea serviciilor de cazare și masă, Titlul III – Regulament privind organizarea și
desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2018 și Titlul IV – Norme privind
procedura de decont în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2018. Toate aceste
secțiuni oferă informațiile necesare pentru o bună desfășurare a Programului Național „Tabere
Studențești” 2018.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația
care reprezintă drepturile și interesele studenților din România la nivel național și internațional,
și-a exprimat în mai multe rânduri viziunea cu privire la modul de organizare și de
implementare a programului de tabere studențești, după consultări cu organizațiile sale
membre, contribuind, astfel, într-un mod constructiv, la reflectarea nevoilor și intereselor
studenților în modul în care se desfășoară aceste tabere, pentru ca acestea să își atingă cu
adevărat scopul pentru care au fost create.
Printre propunerile pe care ANOSR le-a făcut în anii anteriori, a fost îmbunătățirea
procesului de consultare între Casele de Cultură ale Studenților și organizațiile din
universitățile arondate respectivului CCS, pentru stabilirea locațiilor de tabără. Acest
lucru este necesar, deoarece alegerea locațiilor de tabără ar trebui să reflecte dorințele
studenților. Procesul de consultare trebuie să fie public și comunicat în mod transparent, atât
prin afișarea pe site-ul propriu al fiecărei Case de Cultură a Studenților a perioadei de
consultare, cât și transmiterea unei adrese către organizațiile studențești reprezentative.
Informațiile ar trebui publicate pe site-urile CCS-urilor cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea
perioadei propriu zise de consultare, așa cum este specificat în art. 35, alin. (2) și (3) din
Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești”
2018.
În urma demersurilor ANOSR, pentru prima dată în acest an și studenții de la forma de
învățământ „cu taxă” au putut beneficia de aceste locuri.
Poate cea mai importantă problemă cu care se confruntă studenții beneficiari ai
locurilor în tabere este faptul că bonurile de masă pe care aceștia le primesc nu acoperă
cheltuielile necesare pentru servirea a trei mese pe zi, pe toată durata sejurului. Studenții
sunt nevoiți să suporte și alte costuri suplimentare pentru masă, din buzunarul propriu,
deoarece valoarea sumei alocate zilnic pentru pentru masă de către MTS (40 de lei/zi) nu
acoperă în totalitate, în majoritatea cazurilor, cheltuielile necesare pentru masă.
Propunerea pe care ANOSR a făcut-o a fost ca în unitățile în care se derulează taberele
studențești să fie asigurate meniuri zilnice care să se încadreze în suma alocată zilnic pentru
masă.
Prin acest document, ANOSR dorește să prezinte o analiză asupra modului în care a
fost implementat Programul Național „Tabere Studențești” în anul 2018, din perspectiva
studenților, și să ofere și câteva recomandări pentru Ministerul Tineretului și Sportului
(MTS) și pentru Casele de Cultură ale Studenților în vederea optimizării proceselor survenite
în organizarea și implementarea acestui program în anul 2019.
Din păcate, în cadrul Metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului
Național „Tabere Studențești” 2018 nu este precizat clar nici scopul programului și nici
obiectivele acestuia, lucru care arată o lipsă de viziune a Ministerului Tineretului și Sportului
pe acest subiect, dar și de interes, deoarece acest lucru a fost sesizat de ANOSR și în anii

precedenți. Astfel, ANOSR și-ar fi dorit să afle și în acest an care este eficiența cu care acest
Program Național reușește să își îndeplinească scopul și obiectivele, dacă acestea ar fi existat.
În acest an, în urma demersurilor realizate de către Alianța Națională a Organizațiilor
Studențești din România (ANOSR), s-au suplimentat locurilor de tabără cu 4.000 de locuri,
observându-se o creștere cu 66,6%, de la 6.000 la 10.000 de locuri. Dar gestionarea acestei
creșteri de către Ministerul Tineretului și Sportului a fost deficitară, ceea ce a atras o serie de
probleme.
În primul rând, numărul de operatori economici a fost prea mic, așadar locurile au
fost insuficiente. ANOSR propune ca fiecare agent economic să intre în Programul Național de
„Tabere Studențești” cu un număr minim de serii. De exemplu, agentul economic Club D'Or
din Vama Veche, a intrat în program doar în Seria XI, 4-9 septembrie 2018 (ultima serie).
În al doilea rând, datorită numărului mare de solicitări venite din partea studenților
pentru a primi un loc în tabără, Ministerul Tineretului și Sportului a emis ordinul nr.
460/2018 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului
național „Tabere studențești” 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.
290/2018 care a fost publicat în Monitorul Oficial, prin care s-a suplimentat numărul de serii.
Ordinul emis face referire la modificarea articolului 33, care reglementează desfășurarea
programului seriilor de tabără, precum și articolul 61. Astfel, programul național „Tabere
studențești” 2018 s-a desfășurat în perioada 11.07.2018 – 09.09.2018, față de perioada
anunțată anterior, 16.07.2018-25.08.2018, prin introducerea a trei serii noi, (seria 0, X și XI).
Seria 0

11.07-16.07.2018

Seria I

16.07-21.07.2018

Seria II

21.07-26.07.2018

Seria III

26.07-31.07.2018

Seria IV

31.07-05.08.2018

Seria V

05.08-10.08.2018

Seria VI

10.08-15.08.2018

Seria VII

15.08-20.08.2018

Seria VIII

20.08-25.08.2018

Seria IX

25.08-30.08.2018

Seria X

30.08-04.09.2018

Seria XI

04.09-09.09.2018

Introducerea Seriei 0 (11.07-16.07.2018) nu reflectă dorința studenților, întrucât
aceștia nu prezintă interes față de primele serii (Seria 0, Seria I, Seria II și Seria III), care se
desfășoară în perioada 11-31 iulie, când studenții din anii terminali își susțin lucrările de licență
și disertație, în plus, tot în această perioadă au loc înscrierile la masterat. ANOSR recomandă
ca în seriile IV, V, VI, VII, VIII să fie un număr mai mare de locuri disponibile, deoarece
acestea sunt cele mai solicitate de către studenți.
II.

Aspecte metodologice
Raportul privind modul de implementare a Programul Național „Tabere

Studențești” din anul 2018 a fost redactat pe baza chestionarelor completate de către
studenții beneficiari de locuri de tabără din seriile și locațiile în care ANOSR a avut
delegați în comandamentele de tabără, precum și pe baza rapoartelor întocmite de către
membrii delegați de ANOSR în aceste comandamente. Astfel, au fost completate 385 de
chestionare de către studenții participanți proveniți din 15 locații de tabără diferite, aferente
celor 12 serii de tabără, și au fost întocmite 22 de rapoarte de tabără de către membrii în
comandamente.
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.
1

2

3
4
5
6
7

8

9
10
11

Serie și perioadă

Număr
locuri

Locație de
cazare

2

Costinești

Iunona

2

Sinaia

Regina)

2

Pârâul Rece

2

Predeal

Speranța

Seria III (26-31

2

Costinești

Top

iulie)

2

Predeal

Speranța

2

Costinești

Top

2

Predeal

Speranța

2

Costinești

Iunona

2

Costinești

Iunona

2

Costinești

Top

2

Costinești

Iunona

2

Predeal

Speranța

Seria VIII (20-25

2

Costinești

Top

august)

2

Costinești

Iunona

Seria IX (25-30

2

Costinești

Top

august)

2

Costinești

Iunona

Seria X (30 august-4

2

Costinești

Top

septembrie)

2

Sinaia

Regina

Seria I (16-21 iulie)

Seria II (21-26 iulie)

Seria IV (31 iulie - 5
august)
Seria IV (31 iulie - 5
august)
Seria V (5-10
august)
Seria VI (10-15
august)
Seria VII (15-20
august)

2
12

Localitate

Seria XI (4-9
septembrie)

Vama
Veche

2

Sinaia

2

Pârâul Rece

Piatra Craiului /
Allegria

Club D'Or
Regina
Piatra Craiului /
Allegria

III.

Analiză asupra modului de implementare a Programului Național „Tabere
Studențești” 2018
ANOSR consideră că Programul Național „Tabere Studențești” are un rol important atât

în motivarea studenților de a avea rezultate academice remarcabile pe parcursul unui an
universitar, cât și în a reduce, parțial, inechitățile de natură socio-economică existente în
învățământul universitar din România.
Prima întrebare adresată participanților în tabere prin intermediul chestionarului a fost
cea referitoare la utilitatea Programului Național „Tabere Studențești”. Din totalul
respondenților, 77,4% dintre ei apreciază acest program ca fiind extrem de util, iar 20,8% ca
fiind util în mare măsură și necesar pentru studenți.

Consideri că Programul Național „Tabere Studențești”
este unul:
1,0%

0,8%

20,8%

77,4%

extrem de util

util în mare măsură

util în mică măsură

inutil

Având în vedere utilitatea programului și nevoia studenților de a beneficia de un loc în
tabără, 79,8% dintre respondenți sunt de părere că locurile alocate sunt suficiente. În anul
2018, 27,1% consideră că numărul locurilor este prea mic, spre deosebire de anul 2017, când
45,9% dintre studenții respondenți au considerat că numărul locurilor alocate (6000) a fost
prea mic, deci, putem observa cum percepția studenților s-a schimbat, creșterea numărului de
locuri a fiind benefică și reprezenta o nevoie reală a studenților.
Consideri că numărul de locuri alocat anual pentru
Programul Național „Tabere Studențești” 2018 (10.000 la
nivel național) este:

Prea mic

27,5%

Suficient

70,4%

Prea mare

2,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Consideri că numărul de locuri alocat anual pentru
Programul Național „Tabere Studențești” 2017 (6.000 la
nivel național) este:

Prea mic

45,9%

Suficient

Prea mare

53,8%

0,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

De asemenea, durata unei serii de tabără este apreciată de 34,8% dintre respondenți
ca fiind suficientă, iar de 65,2% ca fiind prea mică.
Consideri că durata unei serii de tabără (5 zile) este:
0,0%

34,8%

Prea mare (ar trebui ca o serie de
tabără să dureze mai puțin)
Suficient de mare (durata unei
serii de tabără ar trebui să rămână
la fel și în viitor)
Prea mică (ar trebui ca o serie de
tabără să dureze mai multe zile)

65,2%

Putem observa că 71.9%, respectiv 77,2% anul trecut, dintre participanții
respondenți sunt de părere că Programul Național „Tabere Studențești” ar trebui să se
desfășoare atât vara, cât și iarna.

Consideri că Programul Național „Tabere Studențești”
ar trebui să se desfășoare:
90,0%
80,0%
77,2%

70,0%

71,9%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

10,0%

28,1%
22,7%
0,0%

0,1%

2018

2017

0,0%

Doar vara

Doar iarna

Și iarna și vara

Dacă până în anul 2010, Programul Național „Tabere Studențești” avea două etape,
fiind acordate de două ori pe an locuri de tabără pentru studenți – iarna și vara, în ultimii 8
ani acestea s-au acordat doar pe perioada verii, acest lucru e din cauza alocării unui buget
insuficient, care nu a permis desfășurarea în condiții optime a celor două etape ale programului
de tabere. ANOSR propune revenirea la această bună practică, deoarece pentru o mare parte
dintre studenți, acest program este singura șansă de a merge într-o vacanță la munte sau la
mare, din cauza faptului că resursele financiare de care dispun sunt insuficiente pentru a merge
pe cont propriu.
În ceea ce privește sursele de informare de unde studenții au aflat detalii despre
existența programului, din răspunsurile beneficiarilor reiese faptul că cei mai mulți dintre ei,
37.4%, s-au informat de la organizația studențească din facultatea sau universitatea în care
studiază. Astfel, având în vedere că organizațiile studențești beneficiază de credibilitate în
rândul studenților și sunt percepute ca fiind surse de informare de încredere, considerăm că
este necesară consultarea permanentă cu reprezentanții acestor organizații, în toate etapele
desfășurării Programului Național „Tabere Studențești” (elaborarea metodologiei, selecția
locațiilor, distribuirea locurilor de tabără etc.), fiind foarte valoroase sugestiile pe care aceștia
le pot avea în vederea îmbunătățirii programului și transparentizării procesului de selecție.
De unde ai aflat despre Programul Național „Tabere
Studențești” 2018?
Din presă

0,0%

De la un coleg/prieten

20,4%

De pe site-ul ANOSR

25,0%

De la organizația studențească din
universitatea/facultatea mea

37,4%

De pe site-ul Ministerului
Tineretului și Sportului

0,8%

De la avizierul universității/
facultății

6,3%

De pe site-ul universității/facultății
0,0%

10,1%
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Importanța și utilitatea Programului Național „Tabere Studențești” reiese și din
răspunsurile pe care participanții le oferă. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „dezacord
total” și 5 înseamnă „acord total”, studenții percep locul de tabără ca fiind un factor
motivant pentru obținerea unor rezultate bune la învățătură.
De asemenea, locul în tabără este perceput și ca un premiu pentru rezultatele
academice obținute de-a lungul unui an de studiu. Totodată, la fel cum precizam mai sus,
pentru unii studenți acest program reprezintă o șansă unică de a pleca într-o vacanță la munte
sau la mare, din cauza unei situații financiare precare ce nu le permite organizarea unei vacanțe
pe cont propriu.
Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „dezacord total” și 5 înseamnă „acord total”,
cei mai mulți studenți beneficiari au răspuns la afirmații, astfel:
50,9%
Consider că locul de tabără reprezintă un premiu pentru
rezultatele mele academice

22,3%
16,4%
6,2%
4,2%

40,5%
Ideea că pot beneficia de un loc de tabără mă motivează să învăț
mai mult/bine și să obțin rezultate mai bune, note mai mari

27,8%

17,9%
8,6%
5,2%

21,3%
18,4%
21,0%
19,7%
19,5%

Programul Național „Tabere Studențești” este singura mea șansă
de a merge în vacanța de vară la mare sau la munte (nu am
resurse financiare să merg pe cont propriu)

Aș renunța la locul de tabără pentru o bursă mai mare sau alte
beneficii

0,0%

Aș renunța la locul de tabără
pentru o bursă mai mare sau
alte beneficii

10,1%
15,1%
29,6%
20,5%
24,7%
10,0%

20,0%

30,0%

Programul Național „Tabere
Ideea că pot beneficia de un loc
Studențești” este singura mea
de tabără mă motivează să învăț
șansă de a merge în vacanța de
mai mult/bine și să obțin
vară la mare sau la munte (nu
rezultate mai bune, note mai
am resurse financiare să merg
mari
pe cont propriu)
21,3%
40,5%

40,0%

50,0%

60,0%

Consider că locul de tabără
reprezintă un premiu pentru
rezultatele mele academice

5

10,1%

4

15,1%

18,4%

27,8%

22,3%

3

29,6%

21,0%

17,9%

16,4%

2

20,5%

19,7%

8,6%

6,2%

1

24,7%

19,5%

5,2%

4,2%

50,9%

Aspecte despre calendarul Programului Național „Tabere Studențești” 2018
Studenții au fost chestionați despre modalitatea în care a fost structurat calendarul de
selecție a participanților în Programului Național „Tabere Studențești” 2018. Majoritatea
respondenților (84,2%) au apreciat calendarul de selecție ca fiind unul optim, însă acestuia i
se pot aduce îmbunătățiri, întrucât există un număr semnificativ de participanți care au
întâmpinat probleme în ceea ce privește perioada de timp scurtă dintre afișarea listelor finale
cu participanții în tabere și perioada efectivă de derulare a taberelor. Astfel, 28.6%, respectiv
32.2% dintre respondenți sunt de părere că perioada de afișare a listelor și de întâlnire cu
beneficiarii are loc prea târziu în raport cu perioada de derulare a taberelor.
Dintre propunerile primite din partea studenților referitor la calendarul de selecție
amintim următoarele: „afișarea rezultatelor mai devreme”; „anunțarea mai din timp a
perioadelor de desfășurarea a taberelor”; „să nu se extindă seriile de tabere până în septembrie,
deoarece este perioada sesiunilor de măriri/restanțe, ci să se primească mai multe locuri în
august”.

Cum apreciezi perioada în care au avut loc aceste întâlniri, în
raport cu perioada efectivă de derulare a taberelor (prima
serie a început în data de 11.07.2018)?

Cum apreciezi data de afișare a listei finale cu studenții
beneficiari de loc de tabără, în raport cu perioada efectivă de
derulare a taberelor (prima serie a început în data de
11.07.2018)?

Depunerea cererilor pentru a beneficia de un loc de tabără a
avut loc în perioada 24 aprilie-22 mai 2018. Cum apreciezi
durata perioadei alocate pentru această activitate?

Cum apreciezi data în care a fost lansat în anul 2018
Programul Național „Tabere Studențești”, în raport cu
perioada efectivă de derulare a taberelor (prima serie a
început în data de 11.07.2018)?

2,9%
64,9%

32,2%

0,8%
70,6%
28,6%

5,7%
88,3%
6,0%

3,4%
84,2%
12,5%

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0%
Prea devreme/prea lungă

Optimă

Prea scurtă/prea târziu

Cele 12 serii de tabără s-au desfășurat în acest an în perioada 11 iulie – 9 septembrie
2018. Această perioadă este considerată de către 40.1% dintre studenții chestionați ca fiind
optimă, dar 23.9% spun că perioada începe prea devreme și 22.5% sunt de părere să perioada
se încheie prea târziu.

Cum apreciezi această perioadă (dacă nu consideri perioada
ca fiind optimă, te rugăm să alegi o variantă referitoare la
începutul acesteia, și o variantă referitoare la încheierea
acesteia)?
Perioada se încheie prea târziu

22,5%

Perioada se încheie prea devreme

6,2%

Perioada începe prea târziu

7,3%

Perioada începe prea devreme

23,9%

O perioadă optimă
0,0%

40,1%
5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Aspecte despre selecția studenților pentru un loc de tabără
În cadrul Metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului Național
„Tabere Studențești” 2018 criteriile de selecție a studenților participanți diferă, fiind adaptate
pentru cele două categorii de beneficiari.

Ai beneficiat de loc de tabără pe criterii:
Sociale

Academice (medie, rezultate la
învățătură)

De voluntariat/activități
extracurriculare

7,3%

17,9%

74,8%

Dacă pentru locurile de tabără oferite pentru studenții proveniți din medii socioeconomice 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.

În ceea ce privește corectitudinea selecției studenților pe baza criteriilor amintite
anterior, studenții beneficiari au apreciat acest proces ca fiind, în mare parte, unul corect.
66.2% dintre respondenți afirmă că selecția studenților beneficiari de loc în tabără a fost
în mare măsură corectă, în timp ce 21.6% dintre aceștia consideră procesul de selecție ca
fiind în foarte mare măsură organizat corect.
Au existat, însă, și cazuri în care studenții au sesizat anumite nereguli privind
corectitudinea procesului de selecție a beneficiarilor. Aceștia reclamă că nu s-a ținut cont de
activitățile extracurriculare, iar repartizarea locurilor pe serii și locații nu s-a făcut în
ordinea punctajului, ci în ordinea în care s-au prezentat studenții la întâlnirea pentru
repartizarea locurilor.
În ce măsură consideri că distribuția locurilor de tabără pe criterii
sociale și academice a fost una potrivită?
2,6%
9,6%
21,6%

66,2%

În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

Desfășurarea taberelor
Calitatea locațiilor de desfășurare a taberelor și a serviciilor oferite este un indicator
important al responsabilității cu care autoritățile publice centrale din sectorul tineret
gestionează organizarea și implementarea Programului Național „Tabere Studențești”, un
mecanism de motivare și incluziune socială în mediul universitar.
Prin Ordinul Ministru Tineretului și Sportului Nr. 277 din 04.04.2018 s-a aprobat
Metodologia privind acreditarea persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate în vederea
colaborării privind desfășurarea de activități de tabără pentru Programul Național Tabere
Studențești 2018.
Depunerea dosarelor pentru acreditarea persoanelor juridice și a persoanelor fizice
autorizate în vederea colaborării privind desfășurarea de activități de tabără pentru Programul
Național “Tabere Studențești 2018” așa cum este prevăzută în Metodologia privind
acreditarea persoanelor juridice și a persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării
privind desfășurarea de activități de tabără pentru Programul Național “Tabere
Studențești 2018”, a avut loc în perioada 23.04-04.05.2018.
Rezultatele acreditării persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate în
vederea colaborării privind desfășurarea de activități de tabără pentru Programul Național
„Tabere Studențești” 2018 au fost afișate în data de 10.05.2018. Dosarele de acreditare au
fost depuse de către 15 agenți economici (8 la munte și 7 la mare) care au primit vizita
comisiei pentru verificarea faptică a structurilor de cazare și masă în perioada 11.05 –
20.05.2018.
Rezultatele finale ale acreditării persoanelor juridice și persoanelor fizice
autorizate în vederea colaborării privind desfășurarea de activități de tabără pentru Programul
Național „Tabere Studențești 2018” s-au afișat în data de 29.05.2018 pe site-ul MTS. Au primit
acreditare toate cele 15 locații care și-au depus dosar în perioada 23.04-04.05.2018, numărul
acestora fiind foarte mic. Dat fiind faptul că sunt prea puțini agenți economici care aplică, nu
s-a ținut cont calitatea serviciilor pe care aceștia le oferă. În ceea ce privește numărul de locuri
acreditate, în acest an au fost 343 de locuri la munte și 974 de locuri la mare. Menționăm
aici că ANOSR a sesizat Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) faptul că agentul economic
SC AURORA TOP DISTRIBUTION SRL - Hotel TOP Costinești, acreditat în Programul Național
„Tabere Studențești” 2018, cu 96 de locuri, a contractat toate cele 96 de locuri către CCS
Timișoara în seriile 0, I, II, VIII și IX, încălcând art. 39, alin. (2) „Agenții economici vor putea
contracta pe fiecare serie, maxim 95% din totalul locurilor acreditate”. Sesizarea este anexată
acestui raport și poate fi consultată aici.
ANOSR consideră că este nevoie de mai mulți agenți economici care să aplice, iar
pentru încurajarea acestora înspre a face acest demers, ANOSR recomandă ca perioada de
aplicare pentru acreditare a persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate să fie de

15 zile lucrătoare, aceasta fiind în momentul de față de 12 zile calendaristice. O altă
propunere extrem de importantă este creșterea sumei alocate pentru cazare și masă.
Metodologia de selecție a prestatorilor de servicii (adică locațiile de tabără) din
2018 presupune faptul că beneficiarii Programului Național „Tabere Studențești” (studenții)
sunt cazați în unități clasificate conform metodologiei și standardelor naționale, acceptânduse doar 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, aceasta fiind suma alocată pentru
cazare.
Toate aceste standarde sunt specificate la capitolul II în Titlul II – Norme privind
specificațiile tehnice obligatorii pentru achiziționarea serviciilor de cazare și masă din cadrul
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești”
2018.
La întrebările referitoare la condițiile de cazare ale locațiilor înscrise în Programul
Național „Tabere Studențești” majoritatea respondenților nu au semnalat probleme
semnificative. Astfel, în ceea ce privește existența apei calde și reci pe tot parcursul sejurului,
participanții chestionați spun, în proporție de 86%, că nu au existat probleme.
În ceea ce privește asigurarea igienei în camere prin schimbarea lenjeriei și prosoapelor,
dar și prin curățenia zilnică în camere, beneficiarii au semnalat unele nereguli, 58.7% dintre
respondenți susținând că nu s-a făcut curățenie în camere și grupurile sanitare în
următoarele locații: Hotel Corsa (Costinești), Top (Costinești), Hotel Azur (Costinești), Hotel
Regina (Sinaia), Piatra Craiului (Pârâul Rece), Păltiniș, Zona Schit, Vila Creasta Cocoșului (Sibiu),
Vila Rândunica (Eforie Sud), Motel Izvorul Rece (Sinaia), Club D'Or (Vama Veche), Pensiunea
Speranța (Predeal), Allegria (Pârâul Rece), Hotel Perla (Costinești), Motel Izvorul Rece (Sinaia).
De asemenea, studenții au sesizat o serie de probleme privind igiena și curățenia din camere:
„lenjeria de pe pat nu a fost schimbată pe toată perioada șederii”; „nu s-a făcut curățenie în
camere”; „lenjeria de pat era murdară”; existența mucegaiului în camere.
Într-o cameră, conform art. 39 alin. (1), punctul a) din metodologie, pot fi cazate
maximum două persoane. 57.9% dintre cei chestionați au susținut că acest aspect a fost
respectat, însă există și un procent semnificativ de studenți (42.1%) care au răspuns negativ
la întrebarea referitoare la respectarea normei de cazare a maximum 2 studenți în cameră.
Această normă fiind încălcată de către următorii agenți economici: Hotel Perla (Costinești), Top
(Costinești), Hotel Corsa (Costinești), Pensiunea Speranța (Predeal), Hostel Iunona (Costinești),
Vila Rândunica (Eforie Sud).
91.2% 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” 2018, iar 8,8% au răspuns negativ la această întrebare. Prestatorii de servicii care
nu au asigurat un grup sanitar (funcțional) în fiecare cameră sunt: Vila Rândunica (Eforie Sud),
Hotel Corsa (Costinești).

85.7% dintre respondenți au apreciat că instalațiile sanitare și cele electrice sunt în
stare perfectă de funcționare, în timp ce 14.3% au considerat că acestea nu erau în stare
optimă de funcționare, nefăcând față cerințelor. Aceste cazuri au fost întâlnite în locațiile: Top
(Costinești), Hotel Corsa (Costinești), Vila Rândunica (Eforie Sud), Hostel Iunona (Costinești).

Ai beneficiat zilnic de cel puțin 3 variante de meniu care
să se încadreze în suma prestabilită (40 de lei/zi)?

57,4%
42,6%

Suma de 40 de lei/zi a fost suficientă pentru
achiziționarea a trei mese zilnic?

62,2%
35,8%

Ai beneficiat de apă caldă și rece pe toată durata seriei
de tabără?

14,0%
86,0%

Personalul hotelului a asigurat curățenia zilnică în
cameră/grupuri sanitare?

58,7%
41,3%

La începutul seriei de tabără ai primit lenjerie și
prosoape curate?

14,8%

Instalațiile electrice din cameră au fost în perfectă stare
de funcționare?

14,3%

85,2%

85,7%

Camera în care ai fost cazat a avut grup sanitar
(funcțional) propriu?

8,8%
91,2%

42,1%

Ai fost cazat într-o cameră cu (maximum) 2 locuri?

57,9%
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O problemă specifică legată de cazare, semnalată de către studenții comandanți în
tabără a fost la Hotel Top, unde studenții membri în comandament au fost cazați la Hotel
Iunona, la peste 2 km de Hotel Top. „S-a oferit doar în prima zi transport către plajă cu un
microbuz, în următoarele zile au transmis că acesta este pentru alte persoane care erau cazate
acolo, studenții fiind trimiși pe jos. Studenții s-au plâns de distanța mare până la plajă. La
consultările cu organizațiile studențești din Timișoara li s-a transmis că se va asigura transportul
până la plaja de către prestatorul de servicii.”

O altă problemă majoră a fost încălcarea Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2018, prestatorul vânzând mai
mult de 95% din locuri, lucru semnalat de ANOSR către Ministerul Tineretului și
Sportului (MTS).
În ceea ce privește specificațiile tehnice privind serviciile de masă, metodologia
prevede faptul că locația în care se servește masa poate fi situată la o distanță de maximum
300 de metri de spațiul 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.
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 40 de lei/zi NU a fost suficientă pentru achiziționarea a 3 mese pe
zi, procentul celor care consideră acest lucru crescând față de anul anterior. 67.3% dintre
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, putând aminti, dintre locațiile semnalate nouă: Hotel Corsa (Costinești), Top
(Costinești), Hotel Azur (Costinești), Piatra Craiului (Pârâul Rece), Păltiniș, Zona Schit, Vila
Creasta Cocoșului (Sibiu), Vila Rândunica (Eforie Sud), Motel Izvorul Rece (Sinaia), Club D'Or
(Vama Veche), Pensiunea Speranța (Predeal), Allegria (Pârâul Rece), Hotel Perla (Costinești),
Motel Izvorul Rece (Sinaia).

Suma de 40 de lei/zi a fost suficientă pentru achiziționarea a trei
mese zilnic?
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Un procent de 79.2% dintre participanți au apreciat timpul de așteptare pentru servirea
mesei ca fiind unul optim (până în 30 de minute), însă au fost semnalate și probleme precum
întârzieri foarte mari la servire, prezența insectelor în încăperea destinată servirii mesei
sau lipsa de igienă a personalului. Toate aceste probleme au fost sesizate de participanții
cazați la Hotelul Corsa din Costinești.
În general, timpul de așteptare pentru servirea mesei a fost unul:
Prea mare (mai mare de 30 de
minute)

Optim (până la 30 de minute)

20,8%

79,2%

O problemă specifică a fost semnalată de către membri în comandamentul de la
la Hotel Top, unde „studenții beneficiari de un loc în tabără au avut meniu fix, nu au putut
alege din mai multe meniuri sau feluri de mâncare. Studenții au semnalat că nu le-a plăcut
orarul pentru masă, micul dejun fiind între orele 07:00-08:00, iar prânzul între orele 12:00-13:00.
Acest lucru a fost semnalat directorului de tabără, iar acesta a răspuns că se poate servi și mai
târziu. Un student beneficiar ne-a transmis că acest lucru era posibil doar contra-cost.”
Doar 35,8% 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 ai Programului Național „Tabere Studențești” 2018 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.

91.7% dintre studenții beneficiari au apreciat faptul că locația unde se servea masa
avea capacitatea cel puțin jumătate din capacitatea de cazare, spațiul pentru servirea mesei
fiind suficient de încăpător și în conformitate cu „fișa privind clasificarea unității de
alimentație”, anexă la Certificatul de Clasificare emis de Autoritatea Națională pentru Turism.
71.4% apreciază că au beneficiat de toate serviciile de care se bucurau și ceilalți
turiști, deși au existat destul de multe cazuri în care personalul avea o atitudine superioară.
Studenții beneficiari au întâlnit astfel de situații în locațiile: Hotel Corsa (Costinești), Top
(Costinești), Hotel Azur (Costinești), Hostel Iunona (Costinești), Pensiunea Speranța
(Predeal), Hotel Regina (Sinaia), Vila Rândunica (Eforie Sud), Hotel Perla (Costinești) și
Piatra Craiului (Pârâul Rece).
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Ai beneficiat zilnic de următoarele feluri de mâncare (a se
bifa cele care au existat în fiecare zi)?
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Ai beneficiat zilnic de următoarele feluri de mâncare (a se bifa cele care au existat în fiecare zi)?

Aspecte privind activitatea studenților din comandament
Ca în fiecare an, și în anul 2018 Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din
România (ANOSR) i-a revenit un număr de locuri în comandamentele de tabără în diferite
serii. Anul acesta au fost repartizate 22 de comandamente către ANOSR în fiecare dintre
acestea fiind delegați câte 2 studenți, membri ai organizațiilor studențești care fac parte din
federație. Rolul acestora a fost să se asigure că drepturile și interesele studenților din tabără
sunt respectate și că nu există încălcări ale metodologiei din partea prestatorilor de servicii sau
a Caselor de Cultură ale Studenților. Totodată, rolul membrilor în comandament este de a ajuta
ceilalți membri din comandament la procedurile birocratice ce țin de desfășurarea taberelor și
de a contribui constructiv la buna desfășurare a acestora.
Întrebați dacă au apelat la studenții din comandament în vederea soluționării
unei probleme sau aflării unei informații, respondenții, în proporție de 31.4%, spun că
nu au făcut acest lucru.

Ai apelat pe parcursul taberei la studenții din comandament în
vederea soluționării unei probleme/aflării unei informații?

31,4%

68,6%

DA

NU

În urmă răspunsurilor primite la întrebarea despre cum apreciază activitatea studenților
din comandament, 48.3% dintre studenții respondenți susțin că sunt mulțumiți în mare
măsură și 20.3% sunt mulțumiți în foarte mare măsură. 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 ești mulțumit de activitatea studenților din
comandament?

20,3%

13,2%

18,2%

48,3%

În foarte mică măsură

În mică măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

IV.

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 a 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
actorii 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:
● 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, iar pentru o comunicare mai
eficientă, recomandăm ca fiecare Casă de Cultură a Studenților să transmită o adresă către
organizațiile studențești reprezentative. Informațiile ar trebui publicate pe site-urile CCSurilor cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea perioadei propriu zise de consultare.
● Se recomandă implicarea cât mai activă a reprezentanților tuturor organizațiilor studențești
legal constituite din centrul universitar în procesul de selecție și acordare a locurilor de tabără
destinate studenților care activează în cadrul Casei de Cultură a Studenților, ca membri ai
comisiei de selecție.
Recomandări pentru universități:
● Se recomandă ca universitățile să publice pe site-urile proprii și să informeze în timp util
studenții și respectând termenul impus de Metodologia privind organizarea și desfășurarea
Programului National „Tabere Studențești”.
● Se recomandă ca universitățile să asigure transparență în procesul de selecție al
beneficiarilor prin reglementări interne asupra activității comisiilor suport de tabere,
respectând cadrul legal în vigoare.

Recomandări pentru Ministerul Tineretului și Sportului:
● Se recomandă lansarea spre consultare a metodologiei privind organizarea și
desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” încă din luna decembrie.
● Se recomandă 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.
● 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 socio-economice este
la fel de mare precum cea a taberelor de vară, mai ales luând în considerare faptul că perioada
vacanței de vară este de multe ori folosită de studenți pentru realizarea activităților de practică,
pentru câștigarea unor surse suplimentare de venit sau pentru dobândirea de experiență
privind piața muncii prin realizarea de internship-uri sau locuri de muncă sezoniere.
● Se recomandă creșterea numărului de locuri în luna august, evitându-se prelungirea
perioadei pe parcursul lunii septembrie, deoarece în luna septembrie se desfășoară sesiunea
de măriri/restanțe.
● Se recomandă sancționarea Caselor de Cultură care prezintă derapaje în consultarea
studenților sau încalcă flagrant cererile justificate ale acestora.
● Se recomandă ca perioada de aplicare pentru acreditare a persoanelor juridice și
persoanelor fizice autorizate să fie de 15 zile lucrătoare.
● Se recomandă creșterea subvenției alocate pentru masă și cazare.
Analizând Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național
„Tabere Studențești” 2018, ANOSR dorește să facă o serie de propuneri de îmbunătățire a
acesteia pentru anul 2019, pentru ca taberele să se desfășoare în cele mai bune condiții din
perspectiva studenților, beneficiarii direcți ai acestui program.
Acestea sunt:
● Se recomandă ca durata unui sejur de tabără să crească de la 5 la 7 zile.
● Se recomandă ca prețurile practicate în locațiile de tabără să asigure trei mese/zi fără a
exista alte costuri suplimentare suportate de către studenți. În acest sens, ANOSR are două
propuneri: ori să existe propuneri de meniuri zilnice care să nu depășească valoarea de 40
de lei, ori să crească alocația zilnică de masă, ceea ce ar presupune modificarea Art. 1 din HG

259/2006 care prevede că participanții la acțiunile interne beneficiază de o alocație zilnică de
masă în cuantum de până la 40 lei/persoană.
● 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.
● În spiritul dimensiunii sociale a educației și în virtutea principiilor care guvernează și alte
beneficii acordate studenților, precum bursele (OMEN nr. 3392/2017, cu modificările ulterioare,
prevede la art. 10, alin. (3), că „din fondul de burse repartizat universităților, minimum 30% din
total este alocat pentru categoria de burse sociale”), considerăm că ponderea locurilor alocate
pe criterii sociale ar trebui să fie de minimum 30%.
● ANOSR propune ca fiecare agent economic să intre în Programul Național de „Tabere
Studențești” cu un număr minim de serii.
● ANOSR propune ca Programul Național „Tabere Studențești” să se desfășoare atât vara, cât
și iarna.

Anexă
Număr de înregistrare: 982/13.07.2018

Către Ministerul Tineretului și Sportului,
În atenția domnului secretar de stat Remus Munteanu

Prin prezenta adresă, dorim să sesizăm faptul că agentul economic SC AURORA TOP
DISTRIBUTION SRL - Hotel TOP Costinești, acreditat în Programului Național „Tabere
Studențești” 2018, cu 96 de locuri, a contractat toate cele 96 de locuri către CCS Timișoara
în seriile 0, I, II, VIII și IX, încălcând art. 39 (2) „Agenții economici vor putea contracta pe fiecare
serie, maxim 95% din totalul locurilor acreditate”, din Metodologia privind organizarea și
desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2018, aprobată prin OMTS nr.
290/13.04.2018.
Acest lucru duce la imposibilitatea achiziționării și asigurării de locuri pentru
comandanții de tabără desemnați de federațiile reprezentative la nivel național, conform
aceleiași metodologii.
Rugăm verificarea situației și rezolvarea acesteia prin procedurile specifice cât de
curând posibil.
În speranța unei cât mai bune colaborări, vă asigurăm de întreaga noastră
considerație!

Președinte ANOSR,
Marius DEACONU

***
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația
națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 18 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 18 centre universitare din întreaga țară, din 32 de universități,
atingând un număr de 100 de 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 în
Consiliul 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.

