
 

 

 

Amendamentele ANOSR cu privire la Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

Programului Național „Tabere studențești” 2018 

 
Nr. 

crt. 
Articol Forma inițială Amendament ANOSR Justificare 

1.  
Art. 2, 

alin. (2) 

Procesul de consultare se organizează în mod 

public și transparent, prin afișarea documentelor 

privind organizarea și desfășurarea Programului 

Național „Tabere studențești” și a anunțului privind 

desfășurarea consultării cu cel puțin 7 zile înaintea 

desfășurării consultării, la loc vizibil, pe site-ul 

propriu al fiecărei Case de Cultură a Studenților, 

respectiv al Complexului Cultural Sportiv 

Studențesc „Tei”. 

Procesul de consultare se organizează în mod 

public și transparent, prin afișarea documentelor 

privind organizarea și desfășurarea Programului 

Național „Tabere studențești” și a anunțului privind 

desfășurarea consultării cu cel puțin 7 zile înaintea 

desfășurării consultării, la loc vizibil, pe site-ul 

propriu al fiecărei Case de Cultură a Studenților, 

respectiv al Complexului Cultural Sportiv 

Studențesc „Tei” și prin transmiterea prin e-mail 

către organizațiile studențești legal constituite 

din centrele universitare arondate a acestor 

documente și a unei invitații de participare la 

consultări, în același termen. 

Pentru o mai mare siguranță cu privire la 

transparentizarea procesului de desfășurare a 

Programului Național „Tabere studențești”, 

considerăm că este necesar ca, conducerile Caselor 

de Cultură a Studenților, respectiv al  Complexului 

Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, să informeze în 

mod direct părțile interesate, în speță organizațiile 

studențești, cu privire la afișarea acestor informații. 

2.  
Art. 4, 

alin. (1) 

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele 

studențești, în perioada vacanței de vară 2018, în 

limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului 

de locuri aferente pe universități, sunt studenții 

care îndeplinesc cumulativ: 

 

a) sunt înmatriculați la forma de învățământ cu 

frecvență și sunt finanțați de la bugetul de stat; 

b) sunt înmatriculați la forma de învățământ cu 

frecvenţă, la programul de studii de la ciclurile de 

licență și masterat 

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele 

studențești, în perioada vacanței de vară 2018, în 

limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului 

de locuri aferente pe universități, sunt studenții 

care îndeplinesc cumulativ: 

 

a) sunt înmatriculați la forma de învățământ cu 

frecvență și sunt finanțați de la bugetul de stat; 

într-o instituție de învățământ superior de stat 

Având în vedere că o serie de facilități precum 

bursele sau transportul gratuit feroviar intern, în 

conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 

1/2011, nu fac obiectul unei distincții între 

studenții înmatriculați la forma de învăţământ  

superior publică, fie că sunt sau nu finanțați din 

bugetul de stat, considerăm că această distincție 

nu ar trebui utilizată nici în cazul taberelor 

studențești. Art. 12, alin. (3), respectiv art. 43, alin. 

(1) din Legea Educației nr. 1/2011 nu fac această 

distincție. De asemenea, solicitarea vine în 
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c) sunt integraliști (studenții care au promovat la 

toate disciplinele de studiu din anul anterior de 

școlarizare) 

d) sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în 

conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din 

Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările 

ulterioare 

b) sunt înmatriculați la forma de învățământ cu 

frecvenţă, la programul de studii de la ciclurile de 

licență și masterat 

c) sunt integraliști (studenții care au promovat la 

toate disciplinele de studiu din anul anterior de 

școlarizare) 

d) sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în 

conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din 

Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările 

ulterioare 

contextul în care numărul de solicitări în Programul 

național „Tabere studențești” nu a acoperit în 

ultimii ani numărul de locuri disponibil. 

Considerăm că această măsură ar aduce un climat 

de echitate în rândul studenților, contribuind la 

ocuparea și, chiar suplimentarea numărului de 

locuri de solicitanți. 

3.  
Art. 4, 

alin. (3) 
Alineat nou 

În cazul studenților care beneficiază de tabere 

studențești în temeiul art. 5, alin. (1), lit. b), 

prioritate vor avea cei care beneficiază de 

finanțare de la bugetul de stat. 

Pornind de la modificările propuse anterior, 

considerăm că tranzitoriu, prioritate în ocuparea 

locurilor din Programul național „Tabere 

studențești” ar trebui să aibă studenții care 

beneficiază de finanțare de la bugetul de stat.  

4.  

Art. 5, 

alin. (1), 

lit. a) 

Cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinți, cei 

proveniți din casele de copii sau plasament 

familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural 

sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și 

cei care beneficiază de burse sociale, reprezentând 

maxim 20% din locurile repartizate către 

universități. 

Cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinți, cei 

proveniți din casele de copii sau plasament 

familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural 

sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și 

cei care beneficiază de burse sociale, reprezentând 

maximum 30% din locurile repartizate către 

universități. 

În spiritul dimensiunii sociale a educației și în 

virtutea principiilor care guvernează și alte 

beneficii acordate studenților, precum bursele, 

considerăm că ponderea locurilor alocate pe 

criterii sociale ar trebui să fie de minim 20%. Astfel, 

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”. 

De asemenea, Programul de guvernare 2017-

2018 prevede „implementarea principiului 

egalității de șanse în educație, îmbunătățirea 

performanțelor educaționale, abilităților și 

competențelor tuturor copiilor și tinerilor, prin 

accesul la un sistem de educație de calitate, 

relevant și incluziv, sunt cheia pentru creștere 
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economică și prosperitate”1, ceea ce presupune 

automat ca aceștia să beneficieze de facilități 

precum taberele studențești, într-un grad mai 

mare. 

5.  

Art. 5, 

alin. (1), 

lit. c) 

studenții care activează în cadrul Caselor de 

Cultură ale Studenților care s-au evidențiat prin 

activități cultural-artistice desfășurate, care vor fi 

selectați de către Casele de Cultură ale Studenților, 

pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea, 

împreună cu reprezentanți ai tuturor organizațiilor 

studențești reprezentative, legal constituite din 

fiecare universitate arondată. 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. 

studenții care activează în cadrul Caselor de 

Cultură ale Studenților care s-au evidențiat prin 

activități cultural-artistice desfășurate, care vor fi 

selectați de către Casele de Cultură ale Studenților, 

pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea, 

împreună cu reprezentanți ai tuturor organizațiilor 

studențești reprezentative, legal constituite din 

fiecare universitate arondată. Selecția acestora se 

va face împreună cu reprezentanți ai tuturor 

organizațiilor studențești reprezentative, legal 

constituite din fiecare universitate arondată. 

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 10 zile înaintea începerii primei 

serii de tabără. 

Considerăm că implicarea organizațiilor 

studențești doar în elaborarea criteriilor de selecție 

specifice nu reprezintă o garanție a faptului că 

acest proces nu este viciat. Prin urmare, este 

necesar ca organizațiile studențești să fie parte 

efectivă a acestui proces. De asemenea, 

considerăm că e nevoie de un timp rezonabil 

pentru un student, teoretic, înainte de începerea 

primei serii de tabere. Prin urmare, considerăm că 

termenul limită pentru afișarea tuturor 

informațiilor referitoare la cei selectați trebuie să 

fie de minim 10 zile.  

6.  Art. 16 

Facultățile vor desemna comisii de selecție a 

studenților beneficiari până la data ..., formate din 

decan și prodecan sau persoane desemnate de 

aceștia (exclusiv studenți) și 1 reprezentant al 

organizațiilor studențești, legal constituite la 

nivelul facultății sau universității. 

Facultățile vor desemna comisii de selecție a 

studenților beneficiari până la data ..., formate din 

decan și prodecan sau persoane desemnate de 

aceștia (exclusiv studenți) și cel puțin un 

reprezentant al organizațiilor studențești, legal 

constituite la nivelul facultății sau universității. 

Această modificare vine în contextul în care la 

nivelul unei facultăți pot funcționa mai multe 

organizații studențești, respectiv în situația în care 

organizația (organizațiile) au o componentă de 

reprezentare studențească dezvoltată și ar putea 

contribui cu membri activi în respectivele comisii. 

7.  
Art. 35, 

alin. (3) 

Procesul de consultare se organizează în mod 

public și transparent, prin afișarea documentelor 

Procesul de consultare se organizează în mod 

public și transparent, prin afișarea documentelor 
Vezi nr. crt. 2 

                                                           
1 http://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/17-06-29-08-28-44Programul-de-guvernare2017-2020-2.pdf, p. 22 

http://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/17-06-29-08-28-44Programul-de-guvernare2017-2020-2.pdf
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privind organizarea și desfășurarea Programului 

Național „Tabere studențești” și a anunțului privind 

desfășurarea consultării cu cel puțin 7 zile înaintea 

desfășurării consultării, la loc vizibil, pe site-ul 

propriu al fiecărei Case de Cultură a Studenților, 

respectiv al Complexului Cultural Sportiv 

Studențesc „TEI” 

privind organizarea și desfășurarea Programului 

Național „Tabere studențești” și a anunțului privind 

desfășurarea consultării cu cel puțin 7 zile înaintea 

desfășurării consultării, la loc vizibil, pe site-ul 

propriu al fiecărei Case de Cultură a Studenților, 

respectiv al Complexului Cultural Sportiv 

Studențesc „TEI” și prin transmiterea prin e-mail 

către organizațiile studențești legal constituite 

din centrele universitare arondate a acestor 

documente și a unei invitații de participare la 

consultări, în același termen. 

8.  Art. 42 
Masa se va servi numai pe bază de bonuri valorice, 

în regim à la carte, în valoare de 40 lei/zi/student. 

Masa se va servi numai pe bază de bonuri valorice, 

în regim à la carte, în valoare de 60 lei/zi/student. 

În urma negocierilor cu reprezentanții Ministerului 

Tineretului și Spotului, ANOSR a obținut garanția 

că se va aloca suma 60 lei/zi/student pentru plata 

serviciilor de masă. 

9.  
Art. 43, lit. 

h) 

Tarifele practicate în locațiile de servire a mesei din 

tabără trebuie să asigure servirea a trei mese pe zi 

în cuantumul sumei de 40 lei. În acest sens, vor 

exista minim 3 variante de meniuri zilnice care să 

nu depășească suma de 40 de lei. 

Tarifele practicate în locațiile de servire a mesei din 

tabără trebuie să asigure servirea a trei mese pe zi 

în cuantumul sumei de 60 lei. În acest sens, vor 

exista minim 4 variante de meniuri zilnice care să 

nu depășească suma de 60 de lei. 

Vezi amendamentul de mai sus. De asemenea, sunt 

multe locații în care varietatea de meniuri zilnice se 

păstrează pe tot parcursul sejurul, fapt ce ne 

determină să solicităm un minim de 4 (patru) 

variante de meniuri zilnice. 

10.  Art. 46 

Acestea vor fi monitorizate înainte și pe tot 

parcursul desfășurării Programului Național 

„Tabere Studențești ” de către personalul MTS, 

pentru desfășurarea activității în condiții optime 

Acestea vor fi monitorizate înainte și pe tot 

parcursul desfășurării Programului Național 

„Tabere Studențești ” de către personalul MTS, 

pentru desfășurarea activității în condiții optime. 

Constatarea de către delegații MTS a 

nerespectării prezentei Metodologii, duce la 

rezilierea contractului și neplata serviciilor 

pentru care s-a constatat abaterea. 

Considerăm necesară implementarea unei astfel 

de măsuri stricte în vederea existenței un climat 

mai strict față de operatorii economici predispuși 

la abuzuri față de participanții la Programul 

Național „Tabere Studențești”. 

11.  Art. 60^1 Articol nou 
În cazul în care se constată că o Casă de Cultură 

a Studenților nu a organizat consultări 

anunțate public și la care să fi invitat toate 

Considerăm că este necesar să fie introdusă o 

astfel de prevedere astfel încât să existe o 

culpabilitate și pentru conducerea Caselor de 
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organizațiile studențești legal constituite din 

universitățile arondate pentru alegerea 

locațiilor de tabără și/sau pentru stabilirea 

criteriilor de selecție pentru studenții care 

activează în cadrul Caselor de Cultură ale 

Studenților și care s-au evidențiat prin activități 

cultural-artistice desfășurate, Ministerul 

Tineretului și Sportului va sancționa directorul 

respectivei Case de Cultură a Studenților. 

Cultură ale Studenților/Complexului Cultural 

Sportiv Studențesc „Tei” în cazul în care există 

deficiențe în ceea ce privește procesul de 

consultare, a cărui importanță este vitală în 

vederea desfășurării în mod optim a acestui 

program, pentru studenții din cadrul universităților 

arondate.  

 


