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METODOLOGIA
privind organizarea taberelor studenţeşti
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NORME
privind repailizarea locurilor în taberele studenteşti

pe perioada vacanţelor de vară, pentru studenţii înscrişi La cursurile cu frecvenţă în instituţiile
de învăţamânt superior de stat

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art.1. Cadrul legal pentni organizarea taberelor studenţeşti este reprezentat de:
1 . Legea bugetului de stat pe anul în curs;
2. Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor;
3.   Hotărârea   Guvemului   nr.    11/2013   privind   organizarea   şi   fimcţionarea   Ministerului
Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
4.   Hotărârea  Guvemului   nr.   259/2006  privind  aprobarea  Nomelor  de   cheltuieli   pentru
realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tinei.et ,
modificată de Hotărârea Guvemului nr. 651/ 2009;
5. Ilotărârea Guvemului nr.  264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli,
criteriilor,  proceduilor  şi  limitelor  pentru  efectuarea  de  plăţi  în  avans  din  fondui  publice,
modificată de Hotărârea Guvemului nr. 621/2018;
6.  Legea rm.  190/2018 privind măsui de punere în aplicare a Regulamentului qJE) 2016/679

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
eea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date  Şi
e abrogare a Directivei 95/46/CE (Regu[amentul general privind protecţia datelor).

rt.  2.( 1) Ministeml Tineretului şi  Sportului, denumit în continuare MTS -Direcţia Sportul p€ntru
oţi şi Programe pentni Tineret, denumită în continuare    DSTPT organizează, prin casele de c-ultură
e  studenţilor şi Complexul  Cultual Sport].v Studenţesc  „Tei", denumite în continuare CCS/CCSS
ei, în perioada vacanţei de vară, tabere studenţeşti care se desfăşoară la munte, la mare şi în De[ta
unării.

2)  CCS/CCSS  Tei  vor  achiziţiona  serviciile  de  cazare  şi  masă  cu respectarea  Legii  nr.  98/2016
rivind achiziţiile publice,  cu completările ulterioare, ale Hotărârii  Guvemului  nr.  395/2016 pentru
probarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului  de
chiziţie publică/acordului-cadm din Legea nr.  98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificăi.ile şi
ompletările ulterioare.
3) Stabilirea locaţiilor de tabără se va face în uma consultării cu toate organi2aţiile studenţeşti, Iegal
onstituite, din centrele universitffe arondate.
4)  Procesul  de  consultare  se  organizează în mod public  şi transparent,  prin afişarea documentelor
rivind  organizarea  taberelor  studenţeşti  şi  a  anunţului  privind     consultările  cu  cel  puţin  2  zile
naintea de desfăşurarea acestora, la loc vizibil şi pe site-ul propriu al CCS/CCSS Tei.
rt.  3.  Studenţii beneficiază de locui gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, în fimcţie de

ezultatele  obţinute  la învăţătură  şi  de  activitatea  depusă  la  diverse  manifestări  cult`male,  artistice`
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ice,   sportive   sau  de  voluntariat,   excepţie   făcând   cazurile   sociale.   În   perioada  taberelor
ţeşti, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă.

CAPITOLUL 11
Beneficiarii taberelor studenţeşti

.(1)  Beneficiarii  de  locuri  gratuite  în  tabeŢ.ele  studenţeşti,  în  perioada  vacanţei  de  vai.ă  ,  în
fondurilor bugetare  aprobate  şi  a numărului  de  locuri  aferente  pe  universităţi,  sunt  studcnţii
deplinesc cumu]ativ:
Sunt înmatriculaţi la foma de învăţământ cu frecvenţă;
Sunt înmatriculaţi  la foma  de  învăţământ  cu frecvenţă,  la programul  de  studii  licenţă  şi  la

igramul de studii masterat;
Sunt integralişti (au promovat examenele la toate disciplinele de  studiu din anul  anterior de

ilarizare  şi     au  promovat  examenele  la  toate  disciplinele  în  sesiunea  de  iamă  ,  în  cazul
nţilor din anul 1);

d)   Sunt studenţi în vârstă de până la 35 de ani în confomitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a)

Îd:ncki8]e:atŢ;o3n5i?:2°d°e6;t::g:;i:î=riiî°sr;ciaiesis"denticffeactiveazăîncadmlccs/CCSSTei
ii   Federaţiilor   Studenţeşti,   criteriul   de   student-integralist  nu   se   aplică,   ierarhizarea  acestora
hdu-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecţie specifice.
. 5. ( 1 ) Categoriile de studenţi beneficiari ai taberelor studenţeşti sunt:
a)    cazuri   socialc  -  studenţi  orfani   de  ambii  părinţi,  cei  proveniţi  din  casele  de  copii   sau

plasament  familial,  romi,  absolvenţi  ai  liceelor din  mediul  rural  sau din  oraşe cu mai  puţin  de
10.000   de   locuitori   şi   cei   care   beneficiază  de   buse  sociale,   aceste   categorii   reprezentând
minimum 20% (in limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităţilor;
b)   studeiiţii  cu  rezultate  deosebite  obţinute   la  învăţătură  în  anul  precedent  de   şcolarizare,
studenţii  integralişti  (studenţii  care  au  promovat  examenele  la  toate  discjplinele  de  studiu  din
anul  anterior  de  şcolarizare  2019-2020),  iar  în cazul  studenţilor  din  anul  1,  studenţii  care  sunt
integralişti pe semestrul 1 din anul în curs de şcolarizare 2020-2021, în pondere de maxim 85%,
cei  care au avut activităţi  în cadni organizat,  al  universităţilor,  la diverse manifestări  culturale`
artistice, ştiinţifice, sportive şi de voluntariat în pondere de minim  15% dintre aceştia. Procentele
se   aplică   la  numărul   de   locui   rămase   după  distribuirea  locurilor  pentru  cazurile   sociale
prevăzute la lit.a)
c)    studenţii  care  activează  în  cadrul  CCS/CCSS  Tei  şi  care  s-au  evidenţiat  prin  acti\.ităţile
cultural - artistice desfăşuate. Aceştia vor fi selectaţi de către CCS/CCSS Tei pe baza criteriilor
specifice  stabilite  de  acestea.  Criteriile  de  selecţie  a  studenţilor  beneficiari,  precum  şi  numele
beneficiarilor,  facultatea  şi  universitatea din  care  provin vor fi  postate pe  site-urile  proprii  ale
CCS/CCSS Tei, până cel târziu cu 3 zile înaintea începerii primei serii de tabără;
d)   studenţji   implicaţi  în   acţiuni   de  voluntariat,   activităţi   Şi  proiecte   studenţeşti,   manifestări
culturale, ştiinţifice şi sportive gestionate de fsteraţijle studenţeşti, legal constituite;
e)   în situaţia în care  locuile aferente beneficiarilor prevăzuţi  la lit.  a) nu se  ocupă,  acestea se

pot redistribui beneficiarilor prevă2uţi la lit. b).
entru studenţii beneficiari ai taberelor studenţeşti prevăzuţi  la alin.  (1), lit.  a) şi b), se alocă un

ăr  total  de  3159  de  locuri,  pentm  studenţii  beneficiari  prevăzuţi  la  alin.  (1),  lit.  c  se  alocă  i`n
ăr de  100 de locui, incusiv membriî comandamentelor de tabără, iar pentru studenţii beneficiari
ăzuţi la alin.  (1), lit. d) se alocă un nunăr de 30 de   locuri, inclusiv membrii comandamentelor
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CAPITOLUL 111
Modul de repartizare a locurilor în taberele studenţesti

pe instituţii de învăţământ superior de stat
rt.  6.  MTS-DSTPT,    repartizează  locuile  de  tabără  pe  universităţi,  proporţional  cu  numărul  de

tudenţi înmatriculaţi la foma de învăţământ cu ffecvenţă, la programele de studii licenţă şi masterat,
onfom Anexei nr.1.
rt.  7. MTS-DSTPT, repartizează locurile instituţiilor de învăţământ superior de  stat pentru fiecare
CS  şi  pentru  CCSS  Tei  în  funcţie  de  numărul  de  studenţi  înmatriculaţi  la  programele  de  studii

icenţă  şi  masterat,  la  forma  de  învăţământ  cu  frecvenţă,  în  anul  universitar  2020-2021,  conform
nexei nr. 2.
i.t. 8. Repartizarea numărului de locuri de tabără ^m cadml instituţiei de învăţământ superior se face
e către universitate, pe facultăţi, proporţional cu numărul de studenţi înscrişi la foma de învăţământ
u ftecventă.

CAPITOLUL IV
Modul de acordare a locurilor de tabără în cadru]

instituţiilor de învăţământ superioi. de stat
rt.  9.  DSTPT transmite  CCS/CCSS  Tei,  iar acestea transmit universităţilor numărul  de  locuri  de

abără  aferent  prevăzut  în  Anexele  nr.   1  Şi  2,  împreună  cu  documentaţîa  necesară  (borderoul  de
istribuire a locurilor în taberele studenţesti prevăzut ^m Anexa nr. 3  şi cererea individuală prevăzută
n Anexa nr. 4).
rt.10. Unjversităţile vor ti"smite către fiecare facultate  din cadrul  lor numărul  de  locui  care îi

evine.  acest  număr  fiind  stabilit  ca  raport  între  numărul  de  studenţi  înmatriculaţi  la  forma  de
nvăţământ cu frecvenţă, pe fiecare facultate şi numărul total de studenţi ai universităţii.
rt.11. Universităţile vor transmite prezenta metodologie şi documentaţia aferentă, facultăţilor, iar
estea au obligaţia de a le afişa atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu, cel târziu până la data de

5  iulie 2021.
rt.  12. Decanatul facultăţilor are obligaţia să infomeze oficial secretariatele proprii în legă(uă cu

tapele proceduii de acordare a locurilor în tabără, în care acestea sunt implicate direct.
rt.  13.(1) Studenţii care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studenţeşti pot depune cererea

e solicitare a unui loc de tabără prin una dintre umătoarele modalităţi:
a)   completarea şi depunerea unei cereri tip (Anexa nr. 4), direct la secretmiatele facultăţilor în
perioada 06 iulie -11  iulie 2021.  Cererile tip se vor găsi la secretariatele facultăţilor, sau pe site-
urile acestora.
b)   transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) prri intemediul serviciului de fax la numărul de telefon
afişat de facultate la avizier şi pe pagina web proprie odată cu afişarea metodologiei de acordare
a locurilor de tabără;
c)   transmiterea cererii tip (Anexa nr.  4) la adresa de e-mail afişată de facultate la avizier odată
cu afişarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.

2) Cererile , semnate de studenţi vor fi .msoţite de documentele justificative care atestă implicarea în
ctivităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5
in. (1 ) 1it. a) şi vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultăţii.
rt.  14.  Cererile  tip  depuse  de  către  studenţi  vor  fi  completate  cu  infomaţiile  aferente  fiecărui

tudent, semnate şi ştampilate de către secretariatul facultăţii.
rt.   15.(1)   In  perioada   12-13   iulie   2021,   după  încheierea  perioadei   de   depunere   a  cererilor,
ecretari atul Facultăţii :

a)   va întocmi lista cu studenţii care se încadrează la art. 5, alin. (1) lit. a);
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b)   va întocmi lista cu studentii care se încadrează la art. 5, alin.  (1) lit. b), adică, cu toti studenţii
care au depus cereri şi care nu se încadrează la lit. a);

Lista întocmită cu studentii care se încadrează la art. 5 alin. (1) lit. b) va fi ordonată după criteriiil
diei obţinute în anul precedent de şcolarizare, respectiv media pe semestrul 1 în cazul  studenţilor
rrieiîn  anl.l  Ţ   nrah"-.:  ,1„.`X.^t:..:.jc.:1_  __.4.._____.       .          ^                 ......     _în anul 1, precum şi după activităţile extracurriculare în pon.derea stabilită de Facultăti.

lŢ=l--ti---
#:tne:it,a{;î]see::eŢ:tî:ges*:3]?ăi:odr:Uăm°dalităţi

at electronic, pe adresa de e-mail, publicată de facultate odată cu  Metodologia.
În data de  20 -iulie 2021  facultăţile vor întmni  comisiile  de  soluţionare  a contestaţiilor;  ai

I    _I T   __._--_'--._   ___.-'_   `'1'.```-`,^`,511..

r|membri vor fi alţii decât cei din comisiile de selecţie, dar respectând criteriile de repr;Z;L-ă[=
rt.  1 6. Comisiile se pot întâlni şi în fomat online.
2.  După  soluţionarea  contestaţiilor  se  vor  întocmi  listele  finale  cu  studenţii  beneficiari  ai

1or de tabără  în anul 2021  şi listele finale cu studenţii aflaţi pe listele de rezerv.ă. Acestea-vo-r -fii

până la data de 21  iulie 2021, ora  16.00, atât la loc vizibil,-cât şi pe site-ul propriu al fiecărei

Art.
căl.ei

ţij de învăţământ superior.
3. Universtităţile vor primi, până la data de 26 iulie 2021, o adresă din partea CCS/CCSS Tei
i-a fost repartizată, conform Anexei nr. 2, care va conţine infoimaţii exacte despre: denumirea
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ocaţiei,  adresa  completă,  persoana  de  legatură  din  cadrul  CCS/CCSS  Tei,  seriile  ®erioadele)  şi
umărul de locui alocat.
rt.   24.   Universitatea  va  repartiza  facultăţilor,  confom  art.   10,  1ocurilc  de  tabară,   locaţiilc   şi
erioadele de desfăşurare, dar nu mai târziu de 28 iulie 2021
rt.  25.(1)  Ţn  perioada  29-30  iulie  2021   comisiile  de  selec!ie  de  la  nivelul  facultăţilor,  con`stituite
)nfom  art.   16,  se  vor  întâlni  cu  beneficiarii  locurilor  de  tabără  stabiliţi  conl`orm  listelor  finale`

ntalnirea cu studenţii se poate realiza şi în format online.
(2)  În  funcţie  de  numănil  de  locuri  care  a  fost  alocat  fiecărei  facultăţi,  în  ordinea  listelor  finale,
tudenţii selectaţi pot alege una dintre locaţiile disponibi[e;
3)  La întâlnirea organizată confom alh.  (1)  studenţii vor avea asupra lor atât cametul de  studeni/
egitimaţia de student vizate la zi,  sau adeverinţă de  student,  cât şi  C.I / 8.1 / paşaport.  (orig].nal  Şi
opie, copiile vor fi ataşate diagramelor de cazare).
4) In cazul întâlnirii online, studenţii vor transmite documentele de la alin.  (3) în copie prin e-mail,
a adresa comunicată de către comisie.
rt.  26.(1)  Dacă  din  motive  obiective,  unul  sau  mai  mulţi  studenţi  refuză  sau  nu  mai  doresc  să

eneficieze  de  locul/locurile  de  tabără  sau  nu  se  ocupă  locurile  alocate  facultăţilor,  repartizarea
ocurilor de tabără se va realiza confom alin. (2) - (4).
2) În cazul studenţilor reprezentând cazuri sociale, i.edistribuirea locurilor se face pe baza aceluiaşi
riteriu  în  conformitate  cu  lista  de  rezerve  stabilită  coiffom  art.  22.  În  cazul  în  care  la  nivelul

iversităţii  sau la nivelul  fiecărei  facultăţi  nu  sunt  suficiente  cereri  din partea studenţilor prcN/'eniţi
in  medii  socio-economice  defavorizate,  locurile  rămase  libere  se  vor  redistribui  proporţional  în
adrul aceleiaşi facultaţi pentm studenţii din lista de rezerve.
3) In cazul sudenţilor beneficiari de loc de tabără pe baza rezultatelor academice:
)  dacă nu sunt suficienţi  studenţi integralişti repartizarea se face pe baza listelor cu rezerve  Şi  mai
eparte, se redistribuie în cadrul universităţii;
) dacă nu sunt suficienţi  studenţi care au aplicat pentm un  loc de tabără,  acestea se vor redistribui
roporţional în cadrul celorlalte facultăţi ;
) în cazul în care, după distribuirea locuilor rămase între facultăţi nu se ocupă toate, universitaiea le
a raporta CCS/CCSS  Tei unde a fost arondată şi se vor distribui  universităţilor ce au ociipat toate
ocurile de tabără distribuite iniţial sau în rândul studenţilor ce activează în cadrul CCS/CCSS Tei.
4)  În  cazul  studenţilor  din  CCS/CCSS  Tei repartizarea  se  face  pe baza listelor  cu  rezerve  şi,  m
eparte, se redistribuie proporţional în cadrul altor CCS/CCSS Tei.
rt. 27. La data întâlnirii comisiei cu beneficiarii de locuri de tabară se vor completa borderourile cu

eneficiari.  Modelul de borderou  va face parte  din documentaţia  transmisă iniţial  de  DSTPT şi  va
on!ine următoarele informaţii : ru.. curent, nume şi prenume, universitatea, facultatea, anul de studiu,

:un;aeî:uT:ŢCŢnLfoc:,::x:îP:şa8.°Îrin,cca#,îî::LEîrîît%,ridîenneŢuriseu]d°ccnaţţî.î:,sşe;;ergoemnp°[:î:,î,ns:oŢ:::::
atele transmise prin e-mail de către studenţi.
rt. 28. Facultăţile vor afişa atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu, listele de studenţi beneficiari

i taberelor, listele de rezervă, precum şi locaţiile Şi perioadele de desfăşurare,  dar nu mai târziu de
2 august 2021.
rt. 29. Facultăţile vor transmite către uiiversităţi, până la 04 august 2021, umătoarele documente:

)  Procesele  verbale,  întocmite  confom  art.   18,  semnate  de  membrii  comisiei  şi  ştampilate  de
ecretariatul  facultăţii pe fiecare pagină;
) Listele finale cu studenţii beneficiari ai locuiilor de tabără, întocmite conforTn art. 22, semnate şi
tampilate de secretariatul facultăţii pe fiecare pagină;
)   Borderourile   cu   studenţii   beneficiari,   întocmite   conform   art.   27,   semnate   şi   ştampilate   de
ecretariatul facultăţii pe fiecare pagină.
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30.  Facultăţile  vor  întocmi  documentele  prevăzute  la  art.   29     în  3   exemplare  origiiiale,   1
mplar   va   rămâne   la   secretariatul   facultăţii,   2   exemplare   origina]e   vor   fi   transmise   către
etariatui lLniversităţii.
31.(1)  Universităţile vor centraliza borderourile cu studenţii beneficiari,   întocmite conform  art.

Universităţile vor transmite către CCS/CCSS Tei selectată/selectat conform art. 7, până la data de
ugust 2021, câte un exemplar original pentru următoarele documente
)   Listele finale cu studenţii beneficiari ai  locurilor de tabără, întocmite conform art.  22,  semiiate
i   ştampilate  de   secretariatul   facultăţii,   avizate  prin  ştampilare,  pe   fiecare  pagină,   de  către
niversitate;
)   Borderouile  cu  studenţii  beneficiari,  întocmite  confom  art.  27,  semnate  şi  ştampilate  de
ecretariatul facultăţii pe fiecare pagină;
)   Centralizarea  borderourilor  cu  studenţii  beneficiari,  întocmite  confom  art.  27,  semnate  Şi
ampilate  de  secretariatul  facultăţii  pe  fiecare  pagină,  întocmită  cu  umătoarele  infomaţii:  nr.

urent,  nume  şi  prenume,  universitatea,  facultatea,  anul  de  studiu,  seria  şi  numărul  C.I  /  8.1  /
aşaport,   CNP,   localitate,   denumire   locaţie,   serie  (perioada),   semnate   şi   ştampi]ate  de  cătrc

versitate pe fiecare pagină.
)   Procesele  verbale,  întocmite  conform art.  18,  semnate  de  membrii  comisiei  şi  ştampilate  de
cretariatul facultăţii pe fiecare pagină.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

32.( 1 ) Universităţile, CCS/CCSS Tei au obligaţia de a infoma studenţii asupra umătoarelor:
tudenţii  se  vor  caza  în  tabără  doar  pe  baza  centralizării  borderouilor  întocmite  de  către
ersităţi în conformitate cu art. 31, începând cu ora  14:00 ^m ziua de începere a seriei de tabără şi
imum  ora  14:00  în cea  de-a  doua zi  de  tabără;  În  acest caz  CCS/CC§S  Tei  organizatoare

serviciile de cazare şi masă doar pentru serviciile efectiv prestate pentm studentul respecti\J;
irezentarea în tabără, ^m temenul stabilit, atragc anularea locului şi pierderea dreptului de a mai
ia de un alt loc în tabără în anul în curs şi în anul următor;
enţii vor fi cazaţi numai dacă au asupra lor C.Im.I/paşaport şi cametul de studentflegitima!ia

dent  vizate  la  zi,  sau  adeverinţă  de  student  şi  dacă  figuează  pe  borderoul  transmis  de
ităţi (în original), iar verificarea va fi făcută de către Comandamentul de Tabără.

reptul  de  a  beneficia  de  un  loc  de  tabără  este  netransmisibil.  In  cazul  în  care  un  student
ficiar renunţă la locul  de tabără,  serviciile  de cazare  şi  masă,  nu vor fi  achitate  de  CCS/CCSS
rganizatoare.
tudenţii  care nu  s-au prezentat în tabără,  fără o justificarea motivată transmisă universităţii  cu

mum  5   zile  înainte  de  ^mceperea  seriei  de  tabără,  nu  vor  mai  putea  participa  în  taberele
nţeşti organizate de MTS în anul umător.

TITLUL 11
NORMB

privind specificaţiile tehnice obligatorii pentru achiziţionarea
serviciilor de cazare şi masă

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

33.  MTS    -DSTPT  organizează prin  CCS/CCSS  Tei,  taberele  studenţeşti,  în  perioada  11   -
.2021.  Taberele  vor  fi  organizate  pe  serii,  numărul  acestora  fiind  orientativ,  în  funcţie  de
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umărul de studenţi @locat pe universităţi, precum şi de arondarea universităţilor pe_CCS/ CCSS Tej`
upă cum umează:
ERIAl         1]-16.08.2021                      SERIAII       16-2].08.2021

ERIA III    21-26.08.2021                     SERIA IV        26-31.08.2021
rt.34.  CCS/CCSS Tei vor achiziţiona serviciile de cazare şi masă cu

98/2016  privind   achiziţiile  publice,   cu  completările  u.lterioare,   ale  Hotărârii   Guvemului  nr.+                   ___  T_  -1  ---`.`-_   `+-t=`l

)ntractului de achiz
odificările şi comp
rt.  35.(1)  Alegere€

repectarea prevederilor Legii

95/2016pentmapr.ibareaNormelormetodologic;deap[icareaprevederiltureferitoarelaatribuirea

ţie publică/acordului-cadru din Legea nr.  98/2016 privind achiziţiile publice, cu
gtările ulterioare.
locaţiilor pentru taberele  studenţeşti  se va  face  ]a  munte,  la mare  şi  În  Delta
se poate realiza cu mijloace de transport în comun.
de tabără se va face în urma consultării cu toate organizaţiile studenţeşti legal
universitare arondate.

Jltare  se  organizează în mod public  şi  transparent,  prin  afişarea docunientelor

şa:â:.şi`oarcâts:gre#ăti,s;av=i#|ţ,u:uei:.r,i:-i:|dpdre.spftrişuuaŢeacccog/sgăşţi,Tceu|Cîenl:#:
mi u Proces verbal, seinnat şi ştampilat de către toate organizaţiile studenţeşti
egistrat  şi  păstrat în  arhiva  CCS/CCSS  Tei.  Procesul verbal  întocmit în uma
tat pe site-ul CCS/CCSS Tei în maxjmum 48 de ore de la organizare.

accesu!iLnării, unde

)  Stabilirea locaţiil
instituite, din centn

)  Procesul  de  cons
ivind desfăşurarea
zile  înaintea  desJă
nsultării se va înto
ezente,  ce  va fi  în
tnsultărilor va fi po

CAPITOLUL 11
Specificaţiile tehnice privind serviciile de cazare

rt.  36.(1)  Cazarea studenţilor se va face în unităţile clasificate confom legislaţiei  şi  standardelor
ţionalc,acceptându.seunităţidecazareclasificatecucelpuţincategoria2ste[esau3margarete,în
iita a maximum  l ot) lei/zi/student.
i Unităţile de cazarc  vor respecata condiţjile prevăzute de:

)HotărâreaGuvemuluiru..237/2001pentruaprobarea„Nomelorcuprivirelaaccesul,evidenţa
şiprotecţiaturiştilorînstructuideprimireturistice,republicată;

)HotărâreaGuvernuluinr.1267/2010privindeliberareacertificatelordeclasificzue,alicenţelor
şibrevetelordeturism,modificatăşicompletatădeHotărâreaGuvemuluinr.535/2011,cu
modificările şi ctimpletările ulterioare;

)   Ordinul Autorită!ii Naţionale pentru T:urism 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
r`ant"1   ®t`1.r`i`r`-^-\Ţ^.__i _..  _._  _L      11        . _______   Ţ.   ,v-L-ţ/-~W..J[`/   lLLl`JLl`/Cul,
pentruapi.obareaNomelormetodologiceprivindeliberareacertificatelordeclasificarea
structurilordeprimiretuisticecufmcţiimidecazareşialimentaţiepublică,alicenţelorşi
brevetelor de tu sm, cu modificările şi completărilc ulterioai.e .

t  37.  Nu  se  adm te  cazarea  într-o  cameră  a  mai  mult  de  2  studenţi  beneficiari  ai  taberelor
J__*__JI_'     \T_     Idenţeşti. Nerespectnea acestui criteriu, constatată de către membrii

în  urma  controlului  MTS  atrage  după  sine  neplata  serviciilor  de  cazare  aferente  respectivei
_ __._ _   ..._...V^.^   `,` ,... `^lL`1.LILLVLllulllL  `lc;    i auai d

ere.
38.(1)  În  procesul  de  achiziţie  a  serviciilor  de  cazare  se  vor  respecta  întocmai  umătoarelc

1:+::   _-__=___  _  _

Comandamentului de Tabără

diţii minime:                                                                                           ----- '    ' ---- L'rv-~  1|^.U-l.l"   W|||aLua]C[t
@)   Asigurarea unui număr de maximum 2 studenti în cameră şi  a unei dotări minime a camerei:
2 patui.i, dulap, mflsft  scaune, cuier etc.  (^m fomularul de ofertă se va prezenta structura unităţii
de  cazare  cu  camere  şi  numărul  locurilor  în  cameră,  inclusiv  numărul  fiecărei  camere),  în
conformitate cu „fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din uni[ate"3
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anexălaCeftific#ddeClasificareemisdeAutontateaNafionalăpenmTunsm,Fiecarecameră
va:ăs::FE:::e:a:sg::]îŢs:dţ,:Ţ;:auî;TP9mvafinu.]Or,

-              _ _-L,\^LuuJ'_....T„c>diiitareşielectriceînstareperfectădefunc!ionare;

âAssigfn3rb::eâaaac;;ei;:e::e::elş;:drcăg;;:tp:iiiî;nifin:Î:ş:eâ:z|:::Câea|g::|:udr:|:arbsfimă:tire,

CAPITOLUL 111
Specificaţi.iletehniceprivindservi.ciiledemasă

39.  LOcafja În care  se va servi  maQa  `Jo  *  --.L -.-.. _ _ , .U. t,.I yll.Ilie c[e masăs:::::::_:a_:sîridt-ă-ia.o``dî::=ţeaadee%aasxăimmwomdespaiiuMe

\,®R  e_  _      1                  _4°. ") Maffi servită va fi în va|oare de 52 ]ej/z]/student.          '-T  ~-``[UA'[`t`UJ

;u]:eî:optr%cc:sz*ţ[3gaa:ăEFeaa]csoeoL[[cc:]î;rtudTmd;năssŢ:n:,::oa*:.p+:n^Tmasă
lle:[me:                                     -r-" uv"`."o"e masă se vor respecta htocmri următomeie cond]m

::o=:fi:oiia.gt:e;:§s:d:iăs:etr;i.ăŢ:ÎaNCEs:aLă:]ie;a:,năjti;iŢŢ%emg:ia#:c=::aăiâ%â:%cgt.un|ddîg
Stuti#HbenefiQffldelocuriîntabmsevorbucuradetoateserviciiledecarebenpfiria-*
Cejlalţituriştiînceeacepriveşteatât|ocuJdec:pr`7;ra----..--
cât_q'.  r'p  a'+a^,.___J        ,

.__ ...., vil-iiie  ae  care  beneficiază
câtşideakeventualevariantedemeniudecîtceaprezent"înofertă;

feafnvtyăăă:şa:G:Îe`_a±:on:uu`id?âîec=#perîz=ne=ii_găolăee`găţlteemaâdcstTtt3ândeefilpc,,âa,E`3#|nama|ed:eQmues3E:-p.;_eăăa;t_*:oşnş=,uobd|:%oC=up=ă:nh*iE:_i_ă`5S:``Variante..   giiqtări   nnil^     _
^  _ __,.L.^^.C.  Lll  ULcrTa;mmte.gj;:ijrc'a'.ă:`,"3|uap:,a:.oonrfjg,e:b:ga::ngătEă;or:pea.:atfi:.=.ndş=gcâ:em:u:,a.s:::::

3:ert,răcoritoare,apăplată/mjnerală;
sigurarealocurilorînsalademese,astfelîncatsănuexistetimpdeaşteptarepentmocuparea
Lu].  Joc Ja masă;

rifele practicate  în  locaţiile  de  serv].rp  --^--.   '

esert, răcoritoare, apă
o_..~..u.v.wii"insalademese,astfelîncatsănuexjstetimpdeaşteptarepentmocuparea

nu]. loc la masă;
`arifele  practicate  în  lnra+ .... i^   J -

-*r.s:#:e.^iu5:gş:"meseîtin`abftătiebtiesăasfsueseNire„tie;
esepeziîncuantumulsumeide52Iei.
iînceputulfiecăreiserHsevastabilihpreunăcucomandamentuldetabărăunmemufix

:]Ţ:eg:m::]:v:accăj]zs:ă:e:âuî;;td:s±:::pempa::dpuesngnpoe:ţ:::ec::]:rue:::ţ#Î:ecc:dfvA]nc,us

CAPITOLUL IV
DUpă achiziţionarea serv,.r,.„ j_  _ _  DÎSPozjţij fina|e_ _ --,..  1,,14Jt3

|_&_T_Sv`:ţ;'|||o:geâosnet=|cct,:!3:ddeecp=::||Ţea=:c:|c,ş,uc:SîţŢue:e:o::rna%sr=|t;,:ăntir:h?_şŢ?`T
)Caţiilor contractate, numărul de |ociir..   ni`-X-`'  -'
;   A®+_1_    J

_ _. ,.y„  `.U  IIlenţiunea  conform  cu  originaiuJ),•"„alia[e,numărudelocuri,număruldeserii,diagramadecazare,persoanade
decontactaleacesteiaAdreselelocaţiijorvorfitransmiseprinemaHlaadresa

pânăladatade26iulie2021,ora12.00.
)rfimr,n;trm.-^t^J_    ,       _

locaţiilor contractate,
şi  date]e

Cestea vor fi moritorizaie-d-e`ăă.ăe4ăzsti;î: 12.00.                           -`---V-H"  C;IllaH  la  adres€
'ânălad*de26idB202l,CCS/CCSSTeivortransmitecătreuniversităţilearondate

nexei  iu.  2,  adrese  care  vor conţjne  informatii  emm Haf`~--'           `
)ersoana de  lpnă+„-ă   -,...     /persoan@delegătmăseriile®erioadelededesfăşurare),număruldelocun.

_ _  _u ,... iuţiie  arondat€_   . _.  .v,qH  iniormaţri  exacte despre:  denimjrea locaţiei,  adi.esa

TITIJUL 111
REGUI,AMENT
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pi.ivind  organizarea  şi desrăşui.arca taberelor studenţeşti

CAPITOLUL I
Dispoziţii genei.ale

Art.46Prezentultitlustabileştemodddefuncţionareşideadministrareatabereloi.organizate
ecătreMTS-DSTPT,prinCCS/CCSSTeipentrustudenţiidinînvăţămîntusuperior.

CAPITOLUL 11
Conduccrea tabereirt.  47  Conducerea taberei este asigui.ată de Directorul de tabără,

r`f`,Cta  i.Oi`ra7;n+X   l`^_^J=_:___   i  ^            .      .
___  ___ .... v-.. o.i6uia.a iic i+irectorul cle tabără,  delegat dc către CCS/CCSS  Tei.

Cestareprezintăbeneficiarulînrelaţiacuprestatoruldeservicii.Directoru|detahărărnlahnrici.-ăh`.
icnnc:iiită^`,r^_A ..,. ^__..L_   ]     ,     .                  .

_ _ __ . _._r[. -u rl-.ia.ui ui uc serviciL IJirectorul  de tabără colaborează şi
;consultăcucomandamentulstudenţescîntoateproblemeleşiaspecteleserieidetabară.
rt.48.Directoruldetabărăareumătoareleatribuţii;
\   r`^^~A__`^^_±   ^   J

1_____'_ -_.'  `..LL uu'Jl.
a)CoordoneazăîntreagaactivitatedinseriadetabărăhcareestenumitDirectordetabără,prin

delegareaacestuiadecătreCCS/CCSSTeiorganizatoare;
b)Laplecareaîntabărătrebuiesăaibăasuprasaumiătoareledocumente.borderouriletransmisede

launiversităţi (în oriiŢinan. în cf|nf^mitata.„  nri   .1    ~-,-1      J   .   .i4uiiiversitaHmoriginal),înconfoimitatecuart.31,contractulcleprestăriservicii,delegaţhdin___  _.._^..Vt]...  L,UIUC;luullic  iransmise cie

parteaCCS/CCSSTei,darşitipizatelenecesarebuneidesfăşurăriataberei;
)Asiguărecepţiaspaţiilordecazareşimmaprecumşiaspaţiilorcomune,pebazădeproces-
verbal,încheiatcureprezentantulprestatoruluideservicii,înprimaziaserieidetabără;

)  Lasos].reaîntabărăvacomunirfl  ncITDTn~:-^--=..       .           '       -uu„""miaoaravacomunicaDSTPTprine-mail,laadresadast@mts.ro,datepriviiidlocul.          L              ,  --T-~,.LV,  `+`,  l.Luaia,

undeesteca2atşinumăruldetelefonlacarepoatefigăsit;
Antin.ă   T`C'TT)'7`   ______AnunţăDSTPTasupraeventualelorproblemepecarele-ases..zatînumaîntocmiriiprocesului

_ __---_  -`r`'_  J``'`.L`  J.l  ţ;a>lL;

verbdderecepţieaservjciilor(confompunctuluic);
FormeazăComandamentuldeTabără,careestecompusdin:

q)  Directoml  de  tabără  din  cadrul  CCS/CCSS  Tei  (director,  director  adjunct,  referent,
inspector, contabi l)

fD1(uDreprezentantststudenţilordinorganizaţiilestudenţeşti,legalconstituite,membreale
federaţii.1ornaţionalestudenţeşti,studentdesemnaţideacestea,anunţatioficialdeDSTPT.cu
mjnimum3zileînahtedeîncepereafiecăreiseriidetabără.

AnunţăDirectorulCCS/CCSSTeipecareoreprezintăatâtdesprecazuiledeabaterigrawde
la nomele  de  Conduită  a]e  Dart;cin,inf,.hr  la  +nh^-~   -Jsi  -.   . `    _  ___-`-`-`  ul'c,llll  ţ;Ja,'t:  ae.... uĂ.L ..., i  "  iiiiiuuita aie participanţilor la tabere,  cât şi  de  nerespectarea de  către pres{ator a
condiţiilorimpusedeprezentaMetodologie;
Vizeaădecontdşifactua,pebmprocesuluiverbalderecepţieasenriciilorprestate,ri{ocinit
la sfârşitul seriei de tabără;
Laîntoarcereadintabărăpi.ezinffiDirectoruluiCCS/CCSSTeiRaportuldeActivitatedincare
sărezul*modudeorganizareşidesfăşuareaserviciilordecazareşimasacareauavutlocîn
tabărăînperioadarespectivaprecmşieventualeleproblemeapărute,cumăsurileceaufost
adoptateAcestavafitransmisşicătreDSTPTînmaximm72oredelatemjnareaserieide
tabără.     Raportul     de     Activitate     va    fi     obligatoriu    contrasemnat    de     către     membrii
ComandamentuluideTabărăconstituitconfomlit.D;
Predăîntcmende48deorelaCCS/CCSSTei~ServiciulContabilitaft,dosanildedecont
490ComandamentuldeTabărăesteformatînprimzidetabărădecătreDirecto"ldetabără
omponenţaprevăzutălaart.48,lit.Dşiareumătoareleatribuţii:
)   Asigură,împreună " reprezentantul  prestatorului   cazmea  studenţilor pe  baza  borderourilor

transmisedecătreuniversită"(Aiexanr.3)şielibereazăbonuriledemasă;
)AsiguăinstniireastudenţilorbeneficiariprivitorlaRegulamentuldeTabără(AnexamSşi

moduldefolosireabonurilorvaloricedemasă;
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â)ÎsnetoacsigeŢtăecdăo?:s:::ttâ,iţ::gjşgarp,::v,|anîeă,Oas|eut|a:eftdăesceo:t?eaz„Regu,-entuldeTabără„,

;'Îtiloz:ăairce=::g:cpeoîi::â!i:|s:::â|âtăd=ăe::sbtă#ciiia2:nâ:|ci:ei|,eaşidreptur|Caş|
studenţii beneficiari de locuri în tabără;

g)   Comandamentul  de  Tabără  trebuie  să  asigure  un  program  de  pemanenţă  la  unitatea  dc
cazare,  de  asemenea  să  afişeze  la  loc  vizibil  infomaţii  cu privire  la  datele  de  contact  ale
acestora, deciziile comandamentului de tabără, camera la care pot fi găsiţi;

h)   La propunerea studenţilor beneficiari  ai  locurilor de tabără  commdamentul  de  tabără poate
organiza în  spaţiile  puse  la dispoziţie prin contract,  de  către prestator,  activităţi  cu caracter
cultual-sportive.

i)    La începutul  fiecărei  serii,  va stabili  împreună cu operatorul economic,  un meniu  fix pentru
fiecare zi,  care  să cuprindă si preparate pentru persoane cu alimentaţie  specială,  în cuamtum
de 52 ]ei/zi.

(2) Taberele studenţeşti pot fi monitorizate de   către DSTPT.   Reprezentantul DSTPT deseimat
conducerea MTS   pentru moritorizarea seriei de tabără studenţească,  contrasemnează rapoitul de
)..=L^J_

CAPITOLUL 111
0rganizai.ea activităţii în taberele studenţeşti

50. Primirea studenţilor în tabără se face începând cu prima zi a fiecărei serii de tabără pe baza
\-^l`J1__4___lI___±__    J_    _,J                  .               ,   _   ,    ,_rderourilor transmise de către universităţi (în
51. Pentru cazare, studentul se prezintă la coriand'amentil taberei cu B.I./C.I./paşaport şi camet
`J__L   __`_   ,^_=L:____J.          ,        .

origina]), începând cu ora 14°°

student sau legitimaţie de transport, vizate la zi.
52.  (1)  La cazare  se vor rîţine datele din documentele de identitate  în vederea înregistrării În
`     J_     =____,_:,         Iea de imobil,

ire a mesei şi cheile de la camerele unde urmează să fm cazaţi studenţii
se va face copie a B.I./C.I./paşaportului,  se vor infomaţiile despre modalitatea de

Sevarespectalegislatiaprivindprelucrareadatelorcucaracterpersonal.
. 53. Studenţii vor fi cazaţi numai dacă au asupra lor C.I./B.I./paşaport şi cametul de student doar
ă figuează pe  borderoul  transmis  de  universităţi  (în  original),  verificarea va fi  facută  de  către
nandamentul de Tabără.

S4.(1)  Dacă  un  student  doreşte  să  părăsească  tabăra  acesta  va preda  cheia  de  la  cameră,  iar
oana  responsabilă  de  bunurile  locaţiei  va  verifica  dacă în  camera în  care  este  cazat  studentul
ectiv există toate obiectele de inventar, nu sunt distruse bunurile de folosinţă, iar camera este în
>a în care a primit-o.
)acă se constată că lipsesc obiecte din inventarul camerei sau se semnalează distrugeri de orice
•.±      J±_-__1I            1         1            .      ,     _     _directoml  de  tabără  va  acţiona  împreună  cu  reprezentantul  prestatorului  de  servicji  pentru

__  ____--_  -_-_-e-__  _ --..--

L__^_    ^.--__1_.-_J._             ,            1.               ,ierarea sumelor aferente obiectelor care  lipsesc  sad care  sunt distruse,  de la studenţii  cazaţi  în_    _  _    --_    _-_-r-`.-._

r,a,re%pectiv*...Conţrolul se face atât în timpul sejurului cât şi la plecarea studenţilor din tabără.
În  spaţiile  taberei  este  interzisă  cazarea  persoanelor  care  nu  figurează  în  borderourile

^         _  -,-- T ------  _--, Ţ-,-r .,,- L,`. `|l`-`I`,|L}L|`ll  `.iii  iai/aia.

se de către Universităţi.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

În  cadrul  taberelor  organizate  în  condi!iile  prezentei  metodologii  se  vor  afişa  în  locuri
âilbiîe:.

)   Regulamentul de Tabără (Anexa nr. 8);
)   Locul  în  care  pot  fi  găsiţi  Directorul  de  tabără  şi  membrii  Comandamentum  de  Tabără

precum şi numerele de telefon ale acestora;

10
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c)   Locul mde se poate primi asistenţă medicală;
d)   Programul de masă;
e)   Alte materiale infomative.

âr::e:?ri::rtsi:|=eî:ic:p:i|c:;e!=grge-;ă:rset:tăta:be::::irâ::aenţăşet::|oideunc,el.aoînndduecpeli:u;reMpi:sve3e.r::ş
impune  sancţionffea  persoanelor  vinovate  pentru  abaterile  constatate  şi  remedierea  prob]eineltu
apărute în urma acestora.
Art. 58. Prevederile prezentului titlu sunt valabile pe toată perioada desfăşurării taberelor studenţeşti.

TITLUL IV
NORME

privind procedura de decont în cadrul taberelor studenţeşti

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

.   `.t.  S9.  MTS   -DSTPT organizează, prin CCS/CCSS  Tei, în perioada  11  -31.08.2021,  ,  taberele
studenţeşti.
Art.  60.  CCS/CCSS  Tei  vor  achiziţiona  serviciile  de  cazare  şi  masă,  cu  respectarea  prevederilor
Legii nr.  98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvemului m.
395/2016 pentru aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare.

rt.  61.  Dupa încheierea fiecărei  serii  de tabără,  în maximun 48  ore,  CCS/CCSS  Tei  vor demara
rocedurile de decont.

rt.  62.  La  sfârşitul  fiecărei  serii  de  tabără  delegatul  Căs/CCSS  Tei,  ^m  calitatea  de  diiector  de
abără -  coordonator

CAPITOLUL 11
Documentele necesare pentru  decont

şi  membru  al  Comandamentului  de  Tabără  împreună  cu  ceilalţi  membri  ai
omandamentuluideTabărăvaîntocmiundosarcevaconţineurmătoieledocumenteînoriginal:

a)   Diagrama de cazare (Anexa nr. 5);
b)   Pontaj de masă (Anexa rur. 6);
c)   Lista de  participanţi cu semnăturile  studenţilor beneficiari,  care  va coincide cu borderourile
transmise de universităţi fi original către CCS/CCSS Tei (Anexa nr.  7); Lista de participanţi se
va întocmi după ce fiecare participant a completat declaraţia cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal. (Anexa nr. 7.1 ).
d)   Raport  de  activitate  întocmit  de  Comandamentid  de  Tabără,  caie  să  reflecte  conditiile  de
cazare  şi  masă.  După caz, trebuiesc prezentate îm raport  şi  eventualele solicitări,  reclamaţii  sau
opinii ale studenţilor beneficiari;
e)   Proces verbal de recepţie a serviciilor cazare şi masă;
f)   Factura emisă pentru  serviciile de cazare şi masă, prestate  conform Contractului de prestări
servicii încheiat îm urrna achiziţiei de servicri între CCS/CCSS Tei şi prestator.
Factura va avea următoarele specificaţii:

1.              BaremmciSă4f              x            nr.persoane     x            nr.zile=           foftz/mcuă;
2.              Baremccizme/Zf           x            nr.persoane     x            nr.zile=           /ofa/caz_cire;

total factură
rt. 63. Pentru buna desfăşuare a proceduii de decont se va folosi modelul de docamentaţie ataşat
prezenta Metodologie, care nu va putea fi modificat.

11
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64.  CCS/CCSS  Tei  vor transmite  DSTPT până la  data  de  05  a lunii  respective,  necesarul  de
ţare pentni decontarea taberelor studenţeşti, specificându-se suma necesară, numărul de studenţi
ficiari, i)erioada, seria şi locaţia confom dosarului de decont complet, în conformitate cu art. 63
65.  După centralizarea necesarului  de  finanţare,  transmis  de  către  CCS/CCSS  Tei`  DSTPT va
mite   D-irecţiei   Generală   Economică,   Achiziţii,   Investiţii   şi   Patrimoniu,   din   cadrul   MTS,
alizarea  lunară  până  la  data  de  10  a  fiecărei  luni,  pentru  necesarul  de  finanţare,  iar  Direcţia
rală  Economică,  Achiziţii,  Investiţii  şi  Patrimoniu  va  efectua  transferul  fond"-ilor  necesare,

Î:eţftoa:lonri|`â:isleaj:;ii^Ţpev;g=:â;cuu=eît€|ocrajurset:E?cattii:,eîcnccş'ncfi:îsitiŢşicusîeâ|f:|Cat,Ţ:Î:vpilgă:,iee.căft

CAPITOLUL 111
Dispoziţiifinale

66.   Toate  documentele  aferente  organizării  taberelor  studenţeşti  vor  fi  păstrate  la  sedii]e
CCŞ/CCSS Tei, în original, pentru verificarea ulterioară.

67.  Reprezentanţii   CCS/CCSS   Tei  împreună  cu  membrii  Comandamentului  de  Tabără  şi
preStatorul   de   servicii   îşi   asumă  întreaga  responsabilitate   privind  întocmirea  şi   corectitudinea
doabmentelor

An

transmise către MTS - DSTPT în vederea decontării.
68. Anexele nr.1 -8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

xa mr.l ]a metodologie

REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE STUDENŢI BENEFICIARI AI
TAB ERELOR S TUDENŢEŞ TI

Nr '                              -    ăELTtre universitare Total
Procent(%)crt Universitatea studenţilîcenţă_master

1 niversitatea „Politehnica" din Bucureşti

2 niversitatea Tehnică de Constmcţi din Bucureşti

13

niversitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din
ucu.eşti

14
d

niversitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
Bucureşti

5
UniversitateadinBucureş-t-i

Ercvj:şîttîateadeMeticinăşiF"macie„cmoiDaviia"ri
7 4cademia de Ştiinţe Economice din Bucueşti

8 u iversitatea Naţională de Muzică din Bucueşti
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1

Universitatea Naţională de Arte din Bucueşti

1
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică
„I.L.Caragiale" din Bucueşti

1 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti

1
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administative din
Bucureşti

1 Academia Tehnică Militară din Bucueşti

1 Universitatea Naţională de Apărare "Carol I " din Bucureşti

1
Academia Naţională de lnfomiaţii "Mihai Viteazul" din
Bucureşti

1 Academia de Poliţie "Alexandm loan Cuza" din Bucureşti
-,-1 Uriversitatea „ 1 Decembrie 1918" din Alba lulia
`1

Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad 11

1 Uriversitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău

2 Universitatea„Transilvania" din Braşov

2 Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov

2 Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca
i

'

2
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din
Cluj - Napoca

24 Universitatea „Babeş - Boyai" din Cluj -Napoca

2
Uriversitatea de Medicină şi Famacie „Iuliu Haţieganu" din (

1

Cluj - Napoca

26 Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj -Napoca
_2

Universitatea de Artă şi Desing din Cluj - Napoca

2 Universitatea „Ovidius" din Constanţa
1

2 Universitatea Maritima din Constanţa
1

3 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa

13
Universitatea din Craiova

!

3 Universitatea de Medicină şi Famacie din Craiova

3 Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi                                         1
!

1

3 Universitatea Tehnică „Gh.Asachi" din laşi

31
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion !11

Ionescu de la Brad" din laşi

13
Uriversitatea „Alexandm loan Cuza" din laşi

1

1
1

13
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niversitatea de Medicină şi Farmacie „ Gr. T. Popa" din laşi
1

38 niversitatea de Arte „George Enescu" din laşi

39 niversitatea din Oradea
1

40 niversitatea din Petroşairi

41 niversitatea din Piteşti

42 niversitatea „Petrol - Gaze" din Ploieşti

43
entrul Universitar din Reşiţa al Uriversităţii Babeş-Bolyai

1

in Cluj Napoca

44 niversitatea „Lucian Blaga" din Sibiu 11

45 cademia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu
1

46 niversitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava
!

47 niversitatea „Valahia" din Târgovişte
1

48 niversitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

49 niversitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie
in Târgu Mureş

50 niversitatea de Arte din Târgu Mureş 11

51 niversitatea „Politehnica" din Timişoara 11

52
niversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicjnă Veterinară a
anatului din Timişoara

53 niversitatea de Vest din Timişoara
1

54
niversitatea de Mediciiiă şi Famacie „Victor Babeş" din

1

imişoara

1

TOTAL GENERAL
1

An xa nr.2 la metodologie

REPARTIZAREA mMĂRULUI DE STUDENŢI BENEFICIARI AI
TABERELOR STUDENTESTI PE  CCS/CCSS Tei

Nr
CCS/CCSS Tei

CentrulUniversitar/Universjtatea Locuiaferenteîntabere

Locun
1Locuiaferente!

aferente federaţi i lor              B ugete
ccsiccss studenţeşti                tab€re

crt Tei, inclusiv inclusiv               CC S/CC
comandamen comandamentele        SS Tei
te studenţesti studenţeşti          j

1 CCS Alba lulia 1

14
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3 CCS Bucuesti
4 CCSS Tei
5 CCS Clu.-Napoca 111

6 CCS Craiova
1

7 CCS Galati )

8 CCS laşi
1'

9 CCS Târm Mueş
10 CC S Petroşani

!

U1112 CCS Pitesti
CCS Ploieşti

H3 CCS Re  i a )

!

14 CCS Sibiu
1

15 CCS Timişoara

1 Total:
1 1

1

!

Total locuriaferentestudenţi i

!

Total locuiaferenteCCS/CCSS Tei
!

1

Total locuiaferentefederaţiistudenţeşti !11

11

TOTAL
TOTAL BUGET 1)

nexa nr.3 la metodo]ogie

Boi.derou de distribuire a locurilor în taberele studenţeşti

niversitatea

Numele şi
prenumele

S eria ®erioada)
Localitatea
Denumirea locatiei

Facultatea Seria şi
numărul

Clml/Pa

Localitatea Codul
numeric
ersonal

Semnătura
studeiitului

recizări:
Borderoul va fi completat de către Secretariatul Universităţii în baza procese]or verbale
întocmite la nivelul Facultăţilor.

15
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Se vor utiliza borderouri separate pentru fiecare serie, şi locaţie, care vor conţine în mod
obligatoriu semnătura studentului beneficiar, semnate şi stampilate de către Universjtate.

Universitate.„.......

Ştampila universităţii. . . . ..
Semnătua„.................„.

exa nr. 4 Ja metodologie

N măr de înregistrare. . . . . . . . . . . . . . . „ .
F   cultatea                                 . . . . . . . . . . . . . , .

N   . . . . . . . . . din . . . . . . . . . / . . . . . . . . . / 2021

CERERE INDIVIDUALA
pe  tru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studenţeşti organizate de MTS - DSTPT prin CCS/CCSS

D

Tei, în perioada vacanţelor de vară şi de iamă

te  personale  (vă  rugăm  să  completaţi  clar,  lizibil,  cu  litere  mari,  infomaţiile  complete  sau
Pr scurtate-unde este cazul)
N me

1                                                '                                                 1                                                 '                                                  11                                                  11                                                  1 !'1111111

Pr nume
111111!11 11111111!

Te .  Dersonal . . . . . . E-mail......

Lo alitatea...... Judeţul""..

Se a Şi număr CICI/Paşaport„„.. Cod numeric personal...„.

FaUnlultatea........._.versitatea...............„.......„ Anul de  studiu . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 1

StOrSe dent (ă)    E  Masterand(ă)  [                               Caz social *   Eanideambiipărinţi,ceiproveniţidincaseledecopiisauplasament familial * D

a completa cu X căsuţa corespunzătoare fiecărui solicitant. Confimare din partea !1

Mqdia:.........................+-..................

S ecretariatului Facul tăţi i

în activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice,
ţifice sau sportive * ,în cadrul universităţii

Se mexează la prezenta fişă documente doveditoare

16
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S emnătură solicitant
Data completării

otă:    Infomaţiile    completate    sunt    protejate    conform    Legii    ni..    677/2001    pentru    proicc{j<i
!rsoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caractei. personal şi libera circulaţie a accstoi-date, cu
odificările şi completările ulterioare.

nexa nr. 5  la metodologie

abere studenţeşti 2021
DIAGRAMA DE CAZARE

nitatea prestatoane de servicii ...............
ocalitate

Nr. camerei Numele şi prenumele participantului Valoarea
serviciul

Semnătua reprezentantului CCS/CCSS Tei şi a membrilor din
Ştampila CCS/CCSS Tei

Unitatea prestatoare de servicii
Semnătua şi ştampila

nexa nr. 6 Ja metodo]ogîe

PONTAJ   DE MASĂ

abere studenţeşti 2021

ritatea prestatoare de servicii ................
ocalitate

comandament

Nunele    şi
Prenumele

Semnătura

Semnătura reprezentantul ui

D-mic dejun;D-dcjun;C-cină

nexa nr. 7 la metodologie

itatea prestatoare

CCS/CCSS Tei şi a membrilor din comandament
Ştampila CCS/CCSS Tei

Unitatea prestatoare de servicii
Semnătua şi ştampila

LISTA DE PARTICIPANŢI

S eria (perioada)

17



declar prin prezenta:

ă sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate şi utilizate de către MTS/ CCS/CCSS

pentru pariciparea mea la tabăra
ente.

şi decontarea cheltuielilor

ă sunt de acord să fiu contactat prin email sau telefon de către organizatorii taberei, doar în
aţii stric{ legate de tabăra
ă sunt de acord să fiu fotografiat în timpul taberei Şi că aceste materiale să fie utilizate pentm

ontarea taberei,  fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituţională (cu excep!ia
rilorjustificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).
ă am-fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizmtă de prelucrare a
lor  cu  caracter  personal  le  deţin  -  dreptul  la  infomare,  dreptul  la  acces  la  date,  dreptul  la
bilitate a datelo-r, dreptul la opoziţie,  dreptul la rectificare, dreptul la ştergere a datelor,  dreptul

18
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a restricţionare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare
utomată, dreptul de a retrage consimţământul.
i  s-a  adus  la  cunoştinţă  despre  faptul  că  reftizul  meu  de  a  fumiza  datele  cu  caracter  personal

ecesare      şi       solicitate      de       către

uridice specifice.

pentm      decontarea      tabcrei
la MTS/CCS/CCSS  Tei,  detemină  imposibilitatea  stabilirii  rapoi.turj]or

acă  datele  cu  caracter  personal  fimizate  sunt  incorecte  sau  vor  suferi  modificări  (schimbai.c
omiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.
onsimţământul  în  ceea  ce  priveşte  prelucrarea datelor  cu  caracter personal,  precum  Şi  furnizarea
atelor menţionate mai jos sunt voluntare.
cest  consimţământ poate  fi  revocat în  orice  moment,  cu  efect ulterior printr-o  notificare  gi.atuită

ătre  MTS/CCS/  CCSS  Tei.  Notificarea de  revocare  a  consimţământului  poate  fi  realizată prin  e-
ail, la adresa:

atele personale  colectate  direct în vedere  desfăşurării  taberei  vor fi  păstrate  pentru  vcrificări  atât
imp cât prevede legislatia în vigoare cu privire la decontarea taberelor.

ă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează leg*itatea utilizării
atelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are impact retroactiv). .In cazul în care
onsimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de

nexa nr. 8 la metodo]ogie

Semnătm participant :

REGULAMENT DE TABĂRĂ
cest regulament vizează confortul şi siguranţa participanţilor la taberele studenţeşti

Il.Codul de etică - stabileşte nomele obligatorii de conduită profesională pentru persoanele care
icrează cu studenţii/tinerii, în mod profesionist.
.  Valori şi principii:
.1         -imparţialitate şi obiectivitate
.2        -responsabilitate morală, socială şi profesională;
.3        -integritate morală şi profesională
.4        -atitudine decentă şi echilibrată;
.5        -incluziune şi încurajarea diversităţii.
. Nome de conduită:
.1        -supravegherea pe parcusul actiJităţilor desfăşuate;
.2        -ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale;
.3        -combatereaoricărorfome de abuz;
.4          -asigurarea egalităţii de şanse.

19
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Măsuri P.S.I.
Este interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii;
E;i; i-ăTt-e-f2-i-s  ;ă  se  umble  la  instalaţiile  electrice,  prize,  întrerupătoare,  tablouri  de  siguranţă.
precum şi folosirea unor instalaţii improvizate;

)   Orice de'fecţiune se semnalează personalului de serviciu, administratorului.

Măsuri enerale
1)   Se va întocmi şi afişa obligatoriu inventarul spaţiilor de cazare şi se va întocmi proces-verbal de

predare-primireîntregestionarul/administratorultaberei
)   Păstrarea  bunurilor  din  dotarea  locaţiei  în  condiţii  bune  este  obligatorie  (mobilier,  pături,

cearceafuri, peme etc.);
3)   Păstrarea în condiţii bune a încăperilor;
)   Este interzisă scoaterea veselei şi a tacâmurilor din sala de mese, sau a cearceafiirilor, păturilor
J      Ll^^ll^,^+-\^\\ ,--- `_Ţ--_---_-__  _____  J:                   `

din domitoare ;
5)   Toa{e  pagubele  se  vor  recupera  de  la  cei  vinovaţi  sau  dacă  aceştia  nu  sunt  depistaţi,  de  la

întregul grup;
6)   Respectarea programului de masă Şi odihnă;
7)   Sesizarea de urgenţă a conducerii taberei şi a poliţiei despre dispariţia mei persoane din grup,

precum şi a unor bunui din cameră;
8)   Valorile  monetare,  bijuteriile,  aparatura  electronică,  să  fie  păstrate  la  locuri  sigure  pentru  a

preveni dispariţia ace stora;
9)   Se  va evita orice  altercaţie între  membrii  grupului  sau  cu persoane  străine  din  tabără sau  din

afara acesteia;
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