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Nr . tqç data. &F.{F,?p[l.
privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi
pe perioada vacan{elor çcolare

Ar,ând în r,-edere:

.
.
.
.

O.U.G. nr. 96 din 22 decembrie 20ï2 privind stabilirea unor màsuri de reorganizare în cadrul
administraliei publice centrale gi pentm modificarea unor acte nonnativc:
H.G. nr. lU2A 13. privind organizarea çi ftincjionarea Mrnisterului Tineretuh-ri çi Sportului:
H.G. nr.77612010 privind organizarea çi functionarea directiilor judefene pentru sporl çr tineret.
respectir a Direcliei pentru Sport çi Tineret a Municipiului BucureçtiNorrnclc netodologicc. nr. 411D.A3.2013. privind organizarea taberelor cn caracter social pentm
elevi pc perioada vacantclor çcolare:

in tcnrciul art.8 alin.(4) din H.G. nr.ll/2013 privnd organizarca çi funclionarea Ministerului
Tincrctului gi Sporrului
Ministrul Tineretului çi Sportului
emite prezentul

ORDIN

Art. I Cu data prczcntulur Ordin se aprobà Nonnele Metodologice privincl

organizarea taberelor cu
caracter social pentm eler..i pe perioada vacantclor çcolare:
Art.2 lncepând cu data prezentului ordin. orice prevedere contrarà. îçi înceteazà aplicabilitatea.
Art. 3 Prezentul ordin se dif,izeazâ prin Direclia Juridic. Contencios çi Politici de Personal astfel:
-Direcliei Tabere çi Agrement
-Dir"^ctici Politici Ecouornice
-Dirccliilor Judelene pentru Sport çi Tineret. respectrv Directiei pentru Sport çi Tinerct a Municipiului
Bucureçtr.

àilll
/Effi,Xt1rl \*
tVTa/jÆ;|t:J7/N/
lF

dl

ë1"- trftffi!::"")È// l?

Sccretar de Stat

Cristian Cosmin

C

*;^

Directia Tabere

#ssx#

Directia Politici Economice

Iliredor
Clara llntam

consitieG/latc

DacilntffIl

Str. Vtrsile {.onta nr.

16, Secltrr 2
02û954, Bucu resti

Tel:

+40 (0)21

Irax:

+40 (i))21 307 61 1E

n7 il17

w l\' \\..m ts. {

o

\,.fo

SffiWHnHUL Kgfgr&f{lgl
mf M STF *[J l* T I frl X X KT
X

X

*.,$

L*,$

I SI

S

PS RTlt

L*"$ t

DIRE CT IA TABERA $I AGREMENT
Nr'... ..:q,h

.dara I,t" , .t3,
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E IVIETO DOLOGICE
privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi
pe perioada vacan{elor çcolare
NO

CAPITOLT]L

RIVT

I

Dispozitii legale:

Prevederile ar1.3. lit. t din H.G nr. 1l109.01.2013 privind organizarea çi functionarea
Ministerului Tineretului çi Sportului, prin care în domeniul tineretului" N'linisterul are ca
atribulie specificà arganizarea directà sau prin instituliile din subordine activitâ1i de
agrement, tabere sociale çi tabere tematice pentru copii. studençi çi tineri.
2j Prevederile art. 2. lit. m din H.G nr. 77612010 privind arganizarea çi functionarea
direcliilor judelene pentru sporl çi tineret. respectiv a Directiei pentru Sport çi Tineret a
N{unicipiului Bucureçti" prin care acestea organizeazâ çi implementeazà programe cr,r
caracter social pentru copii çi tineri, cu precàdere pentru cei defavorizati,
r) Legea nr. 350/2006- Legea tinerilor cu rnodificârile çi completàrile ulterioare.
1)
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Organizarea taberelo r sociale

Art. I Dispozilii

generale

a) În

functie de populaJta tànârâ a flecàrui jude!. Ministerul Tineretului çi Spofiului.
denumit în cotrtinuare Nlinisterul. va finan1a directiile judetene pentru sport çi tineret,
respectiv Directia pentru Sporl çi Tineret a Municipiului Bucureçti, denumite în
continuare direcçii, pentru deslàçurarea de tabere soôiale;

b) Taberele sociale se adreseazà elevilor din învâ1âmântul de stat Ia cursuri de zi;
c) Ministerul va comunica direcçiilor numàrul de locuri aprobate pentru taberele
sociale. Acestea din urmà vor comunica inspectoratelor çcolare judelene, faptul cà
organizeazâ tabere sociale çi vor colabora cu Consiliile Judetene.

Art. 2

a)
b)

Repartizarea locurilor in taberele sociale se va realiza astfbl.

În mecliul rural: 10 + 1 (ex. Dintr-o comunâ pot participa un numàr de maxim l0
elevi + 1 cadru didactic însotitor);
În mediul urtlan: 30 + 3, respectiv 2A + 2 (clin oraçele care sunt reçedintâ dejudel
pot participa marim 30 elevi * 3 cadre didactice însotitoare iar din celelalte oraçe
tare nu sunt reçedintà de iudet pot parlicipa marim 20 elevi + 2 cadre didactice
înso{itoare),

c) In çazul în care numârul de locuri aprobat nu este de ordinul zecilor" locurile
ràmase se vor distribui în mediul rural.

Art. 3 Participanlii trebuie sà îndeplineascâ cumulativ urmâtoarele conditii:

a) copiii çi tiner-ii proveniti

din lamilii al càror venit rnediu lunar pe membru de
tàmilie este de pànâla 50% din salariul minim brut pe economie, beneficiarii de
burse sociale, orfanii care nu sunt încredinlati spre creçtere çi educare prin
hotârâre juclecâtoreascà. precum çi cei proveniti din forme institulionalizate de
ocrotire. La stabilirea venitului brut lunar pe membru cle lamilie se iau în calcul
toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, cu exceplia
alocaliilor suplirnnetare pentru fàmiliile cu copii,
l)) media generalà din ultimul an çcolar incheiat sà fie de minimum 7;
t:) media la purtare din ultimul an çcolar încheiat sà fie 10 sau dupâ çaz, se va h-ra în
considerare recomandarea profèsorului diriginte,

Art. 4 Criteriile de seleclie a participanlilor

care îndeplinesc condiliile prevâzute la art.

3 sunt urmàtoarele:

a)

participantii vor ti selectali in ordinea descrescâtoate a mediilor generale din
ultimul an çcolar încheiat:
vor avea prioritate elevii care nu au mai beneficiat niciodatà de tabârà socialâ,
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Art. 5 (1) $colile din judel centralizeazâ dosarele de participare çi le

depun la
judetene.
participare
vor
contine
urmâtoarele
Dosarele
de
documente:
inspectoratele
a) cerere privind acordarea unui loc de tabàrà gratuit semtratà de câtre pàrinte, tutore
legal, dacà participantul nu a împlinit l8 ani;
b) documentele care atestâ veniturile tàmiliei din care provine solicitantul,
c) aderrerinla de la çcoalà prin care se atestà calitatea de elev în învâ{àmântul de stat
cursuri de zi. precum çi rnedia generalà din ultirnul an çcolar încheiat çi media la
puftare.
d) recomandarea profesorului diriginte, dupà caz
(2) Inspectoratele judefene cenlralizeazâ toaTe cererile, irr limita numâmlui
nraxim de participan{i prer,àzut la art. 2 çi le tlanstnit spre aprobare. îrnpreunà cu
documentatia atèrentâ ( dosarul cle participare) la directia pentm sporl çi tineret din judetul
respectiv/ muni cipi ul Bucureçti.

Art. 6 Directiile vor centraliza
aproba desfàçurarea taberelor
disponibil.

aceste date. vor verifica documentatiile ataçate çi vor

în limita numàrului de locuri

alocate

çi a

bugetului

Loca{iile în care se vor desfàçura taberele sociale vor fi centrele
agrement/bazele turistice aflate în adminisffarea N{inisterului prin direclii si în func{ie

Art. 7

de
de

zonele solicitate în locatiile agentilor economici priva{i acreditali de Minister.

Art. 8 Prelul unei tabere

sociale pe zilpersoanâ trebuie sa se încadreze în costul
estimativ aprobat prin ordin al ministrului. Direcliile au obligalia sà caute çi sà gaseascà
ofèrta cea mai avantajoasà. astlel putându-se suplimenta numàrul de locuri în limitele
aceluiaçi buget

Art. 9 Trirniterile çi rezervàrile

se fac

direct de càtre direcfii, fàrà intermediari.

Art. l0 Directiile care trimit benefrciari în taberele

sociale vor încheia un contracT cu
directiile în ale càror centre de agrementlbaze turistice se vor desùçura taberele sociale sau
cu agenlii economici privati acreditati çi au obligalia ca în termen de 24 de ore de la
contractare. sà transmitâ Directiei Tabere çi Agrernent, centrahzarea referitoare la numàru1
de elevi care vor beneficia de tabàrâ socialà.

Art. l1 Directiile vor trimite

la Directia Tabere çi Agrement. pânâ la data de 7 ale lunii
pentru luna urmàtoare, solicitàri cu sumele necesare, pentru t'iecare serie çi nurnàrul de

loculi pentru elevii beneficiari de tabere sociale. ln baza solicitârilor, Direclia Tabere çi
Agrement va întocmi un centralizator refèritor la sutnele necesare a fr alocate pe care îl va
înainta Directiei Politici Economice. pânà la data de l0 ale ltrnii.
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12 La sfârçitul fiecàrei serii de tabârâ direcçiile vor trailsmite. în termen de 5 zile
calenclaristice, la Directia Tabere çi Agrement, un rapoft, care sà cuprindà urmàtoarele:
- Tabele nominale cu participanlii çi datele de identificare ale acestûra ( anexa 2);
- Xeroçopii ale lacturilor atèrente transpoftului. c,azâr1i çi rnesei, dupâ caz,
- Xerocopii ale contractelotlrezen'ârtlor îtrtre directii;
- Alte docuntente justificative care stau la baza erni{erii facturilor.
- Evah:area activitàtilor desïàçurate de parlicipanti inbaza raporlului de activitate
întocrnit de cadrul didactic însoçitor

Art.

Art. l3 Directia Politici

Econornice va deconta cheltuielile refèritoare la transportul.
Çazarea;i nasa elevilor beneficiari de tabere sociale, conform solicitârilor direcliilor. Se va
cleconta transportul prin tiFR - clasa a II-a, cu nricrobuze sall autobuze, atât pentru elevii
beneficiari. càt çi pentru cadrele didactice insolitoare

Art. l.t (1) N4inisterul va aloca fbndurile

necesare or-9anizàrii çi deslàçuràrii de tabere

sociale câtre directiile care reahzeazâ trimiterile atât în locatiile din cadrul centrelor de
agrement/tlazelor turistice administrate de clireclii, cât çi in locatiile agenlilor econonrici
privati acreditati de Minister
(2) in termen de 3 zile lucràtoare de la data la care sumele alocate au intrat în
contlrl directiilor nlentionate la alin. l, direc{iile au obligatia de a 1e vira prestatorilor de
servicii îtr vederea stingerii datoriilar.
care administreazà centre de agremenllbaze turistice precunl çi
agentii economici acreditali în ale câror locaçii se vor deslàçr"rra tabere sociale, vor avea
obligafia sà asigure o graTuitate destinatâ unui cadru didactic însolitor pentru un grup de l0
beneficiari ai taberelor sociale.

Art. 15 Direcliile

care all participançi la taberele sociale, îçi asumà
ilttreaga responsabilitate cu privire la întocmirea dosarelor beneficiarilor çi transmiterea
acestora câtre directii.

Art. 16 $colile çi inspectoratele

afèrente deslàçuràrii taberelor sociale, în original sau în
rerocopii certificate cu menliunea .,conform Çu oriqinalul" vor fi pàstrate la sediul
directiilor care realizeazà trimiteri çi vor fi prezentate 1a solicitarea Ministerului pentru
verificare.

Art. t7 Toate documentele
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Dispozitii finale

Alin (1) În cadrul taberelor sociale, participarea altor persoane decât elevii benefrciari
didactice însolitoare de grup (l la 10) este strict interzisâ, iar întreaga
cadrele
çi
responsabilitate în cazul încàlcârii acestei prevederi este a direclii1or.

Âlin (2) Direcliile îçi asumà

întreaga responsabilitate atât în ceea ce priveçte seleclia
beneficiarilor, pe baza dosarelor primite de la inspectûrate, cât çi în ceea ce priveçte
ar gantzarca çi desïàçurarea taberelor sociale.
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