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PREAMBUL 

 

 

        Taberele internaționale și stagiile sunt destinate elevilor bucureşteni cu implicare şi rezultate 

notabile probate în activităţile organizate sau agreate la nivelul anului şcolar de către Centrul de 

Proiecte Educaţionale şi Sportive București - PROEDUS, împreună cu instituţiile şi organizaţiile 

partenere. 

       Obiectivul central îl constituie recompensarea, cultivarea şi stimularea modului responsabil, 

activ şi performant de manifestare a elevilor, în cadrul unui context socio-educaţional, cultural-

artistic şi sportiv organizat, planul de acţiune elaborat şi operaţionalizat de către PROEDUS 

împreună cu partenerii săi instituţionali şi organzaţionali, asigurând o complexitate şi o varietate 

de activităţi şi programe de interes, utilitate şi necesitate pentru tânăra generaţie. 

        Elevii selectaţi pentru taberele organizate de PROEDUS fac pe parcursul anului şcolar dovada 

efectivă a implicării şi performanţelor în plan şcolar sau extraşcolar, în temeiul unui calendar de 

activități și a unor proceduri agreate și aplicate de PROEDUS, împreună cu partenerii săi. 

        Promovarea şi consolidarea ideii de implicare meritorie reprezintă unul din principiile de bază 

ce definesc activitatea PROEDUS, ierarhizarea valorică a elevilor în funcţie de timpul alocat, de 

efortul depus şi de rezultatele obţinute în cadrul unor iniţiative cu un pronunţat caracter socio-

educativ fiind o prioritate de prim rang în edificarea unei societăţi moderne, dinamice şi prospere. 

         Organizaţiile şi instituţiile care împărtășesc aceste valori educative pot accesa planul nostru 

de acţiune şi în funcţie de compatibilitatea statutului şi activităţii lor specifice cu principiile şi 

strategiile PROEDUS, se pot integra în acest parteneriat pentru educaţie, conceput ca platformă de 

armonizare, concentrare şi valorificare a iniţiativelor şi eforturilor benefice pentru formarea de 

calitate, pentru dezvoltarea şi pentru integrarea cu succes în plan socio-profesional a tinerei 

generaţii. 
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STRUCTURA PARTICIPANŢILOR DIN CADRUL STAGIILOR ȘI 

TABERELOR INTERNAȚIONALE   

 

În conformitate cu principiul încurajării şi al recompensării implicării şi performanţelor 

şcolare şi extraşcolare ale copiilor bucureşteni, remarcaţi în cursul anilor şcolari 2016 – 2017, 

respectiv 2017 – 2018, potrivit resurselor bugetare alocate în acest an pentru organizarea taberelor 

PROEDUS, categoriile de participanţi în taberele internaționale și în stagii sunt următoarele: 

 

•  Elevii selectaţi de şcolile şi liceele partenere ale PROEDUS, Cluburile Sportive Școlare  

și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în baza criteriilor de implicare şi a 

performanţei şcolare şi extraşcolare, asumate de conducerea respectivelor unităţi;  

 

Locurile în tabără vor fi alocate în funcţie de criterii precum: numărul de ore acumulat în 

organizarea și desfășurarea proiectelor și evenimentelor, numărul sălilor de curs puse la 

dispoziţia PROEDUS pentru organizarea diferitelor proiecte, numărul elevilor participanţi 

din respectiva unitate de învăţământ în promovarea evenimentelor PROEDUS, dar şi a 

numărului de elevi angrenaţi în proiectele şi evenimentele organizate şi desfăşurate de 

PROEDUS pe parcursul anilor şcolari 2016 – 2017, respectiv 2017 – 2018. 

 

•  Elevii desemnaţi câştigători la concursurile şi competiţiile cultural-artistice, educative şi 

sportive organizate sau susţinute de PROEDUS, conform documentaţiei fiecărui 

proiect/eveniment în parte. 

 

• Elevii selectați de unitățile de învățământ în cadrul “Vacanței Premianților” 

 

•  Elevii remarcaţi prin prestaţiile la evenimente cultural-artistice şi sportive organizate de 

PROEDUS, evidenţiaţi individual sau care provin de la Palatul Naţional al Copiilor şi din 

alte organisme sau cercuri educaţionale, cultural-artistice şi sportive, cu activități dedicate 

copiilor; 

 

•  Coordonatorii voluntari şi organizatorii remarcaţi pe parcursul anului şcolar, ai grupurilor 

de elevi participanţi la tabere, potrivit raportului de un coordonator de grup la 5-10 elevi 

(pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal), în funcţie de necesităţile organizatorice 

stabilite de PROEDUS, si potrivit raportului  de un coordonator de grup la 4-10  preșcolari 

aflați în învățământul primar. 

În ceea ce privește coordonatorii de grup voluntari selectați de PROEDUS pentru 

coordonarea elevilor rezultați în urma activităților individuale, aceștia sunt selectaţi pe 

baza experienţei în lucrul cu copiii, a abilităţilor de comunicare şi a conduitei civice. 

Ulterior aceştia intră într-un  ciclu de formare constând în cursuri de iniţiere, pregătire și 

perfecţionare în domeniul coordonării și al tehnicilor de acordare de prim ajutor. În plus, 

aceştia beneficiază şi de “Ghidul Coordonatorului”, un ghid venit în sprijinul acestora cu 

sfaturi utile, dar și cu o descriere generală a activităţilor desfăşurate pe parcursul unei 

săptămâni de tabără. 
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În cazul grupurilor compacte, aparținând unităților de învățământ, coordonarea grupurilor 

de elevi este asigurată de către cadrele didactice selectate si repartizate de către fiecare 

instituție de învățământ în parte, fiind respectat raportul de coordonare precizat mai sus. 

 

•  Coordonatorii de locaţii şi de activităţi derulate pe durata seriilor de tabără, conform C.V.-

urilor trimise prin e-mail la adresa organizarepmb@yahoo.com sau contact@proedus.ro 
la începutul anului 2018; 

 

•  Elevii remarcaţi în cadrul cercurilor tematice ale Palatului Naţional al Copiilor, ca 

instituţie educaţională parteneră a PROEDUS; 

 

• La solicitarea susținătorilor legali, PROEDUS poate aloca un loc suplimentar pentru 

fratele geamăn al participantului la tabără. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive  Bucureşti - PROEDUS va informa 

colaboratorii, coordonatorii şi voluntarii din subordine şi va lua măsurile necesare astfel 

mailto:organizarepmb@yahoo.com
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încât organizarea taberelor internaționale și a stagiilor să se desfăşoare conform prezentei 

proceduri: 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

TABERELOR  INTERNAŢIONALE ȘI A STAGIILOR 

 

• Capitolul I.  Scopul și domeniul de aplicare al prezentei proceduri 

 

a) prezenta procedură stabileşte modul în care se organizează şi se desfăşoară taberele 

internaţionale și stagiile de către PROEDUS din cadrul Primăriei Municipiului București şi modul 

în care se asigură respectarea cadrului legal în vigoare. 

b) prezenta procedură se aplică în cadrul Centrului de Proiecte Educaţionale şi Sportive  

Bucureşti – PROEDUS fiind dusă la îndeplinire de către angajații, colaboratorii, partenerii și 

coordonatorii Centrului şi de către profesorii care însoţesc grupurile de elevi. 

 

• Capitolul II. Procedura de selecție a elevilor și de atribuire a locurilor în 

taberele internaționale și în stagii 

 

Elevii selectați să participe în tabere internaționale și stagii fac parte din ariile de activitate 

ale PROEDUS, precum: proiecte externe realizate în parteneriat cu PROEDUS, Voluntariat, 

Cultural Artistic, Civitas, Educațional, Sportiv, în conformitate cu obiectul de activitate prevăzut 

în Regulamentul de Organizare și Funcționare al PROEDUS.         a) 

aceștia sunt recompensați cu tabere internaționale în funcție de natura și complexitatea fiecărui 

eveniment, prin criterii de recompensare prevăzute în procedura de desfășurare a fiecărui 

eveniment.        

b) toți elevii recompensați cu tabere vor fi prevăzuți într-un referat (tabel care să cuprindă 

următoarele informații: nume, prenume, sex, C.N.P, telefon, adresa de e-mail, unitate de 

învățământ) întocmit de către responsabilul de proiect (coordonator de proiect, consilier, șef birou 

sau șef serviciu) în care vor fi specificate detaliile proiectului și motivarea recompensării cu tabără,  

iar ulterior aprobat de către directorul instituției și predat către Serviciul Tabere.   

        c) exceptați de la Capitolul II lit. c) 

sunt elevii rezultați în urma parteneriatelor cu unitățile de învățământ sau a proiectelor în care 

locurile de tabără sunt atribuite direct unităților de învățământ, iar selecția va fi facută pe baza 

meritelor/rezultatelor școlare și extrașcolare stabilite de către fiecare unitate de învățământ în parte, 
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urmând ca răspunderea integrală asupra selecției să revină unităților de învățământ. Unitățile vor 

face dovada aplicării criteriilor bazate pe meritocrație prin depunerea unei copii a diplomei ce 

atestă participarea și clasarea fruntașă a elevului la activitățile extrașcolare, ori a unei copii dupa 

foaia matricolă ce face dovada rezultatelor notabile pe parcursul anului școlar.   

      

d) locurile de tabără atribuite unităților de învățământ partenere se stabilesc în funcție de 

următoarele criterii:                                                            

1. numărul de ore acumulat în organizarea și desfășurarea proiectelor și evenimentelor organizate 

de PROEDUS                          

2. numărul de săli puse la dispoziție pentru organizarea și desfășurarea proiectelor și evenimentelor 

organizate de PROEDUS 

3. suportul oferit în organizarea și desfășurarea proiectelor  și evenimentelor organizate de 

PROEDUS prin resursele umane și echipamentul tehnic pus la dispoziție.                 

4. numărul de elevi angrenați în diversele proiecte PROEDUS.       

 e) un elev are dreptul de a participa la tabără pe durata mai multor serii în următoarele 

situații:                          

1. participarea acestuia la mai multe evenimente/proiecte/activități interne organizate de 

PROEDUS și premiate cu tabere (ex: un elev de liceu poate participa pe parcursul unui an școlar 

la evenimente precum Festivalul Sportului și Caravana Talentelor)       

2. participarea acestuia la unul dintre proiectele interne ale PROEDUS și la unul dintre proiectele 

externe organizate în parteneriat cu PROEDUS                  

3. participarea acestuia la unul dintre proiectele interne sau în parteneriat cu PROEDUS și 

selectarea acestuia de către unitatea sa de învățământ1                             

4. premierea acestuia cu diplomă în cadrul premierilor precum Gala Sportului Școlar              

5. un elev major premiat cu tabără în urma unui eveniment și care este și voluntar coordonator de 

grup.                        

6. pentru încurajarea participanților la tabără de a se implica în activitățile de vacanță organizate 

în locații, PROEDUS poate oferi elevilor și tinerilor remarcați prin comportament și implicare 

posibilitatea de a primi suplimentar, în masura în care se înregistrează absenți, o serie de tabără. 

În vederea acordării de șanse egale tuturor participanților la tabără, dar și a transparenței și 

optimizării procesului de selecție, PROEDUS va dispune următoarele reguli:   

 1. lista de așteptare va fi întocmită de către coordonatorul de locație în a doua zi de tabără. 

2. au dreptul de a se înscrie pe lista de așteptare toți participanții la tabără, însă doar cu 

acordul susținătorului legal. 

3. elevii înscriși pe lista de așteptare vor intra într-un proces de notare zilnică bazat pe 

criterii precum: punctualitate, receptivitate, limbaj, respectarea programului și regulamentului 

 

1 unitatea de învățământ nu are dreptul de a premia cu tabără un elev în baza unui proiect organizat 

și recompensat deja cu tabără de PROEDUS. 
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taberei, atitudine față de ceilalți participanți la tabără, implicare în  activitățile tematice, 

integrare în echipă. 

4. notarea propriu zisă va avea loc la finalul zilei și va fi efectuată de către voluntarul-

coordonator de grup al participantului la tabără 

5. în penultima zi de tabără se va calcula punctajul total, rezultat în baza punctajelor zilnice 

ale fiecărui participant la tabără, după care se va întocmi clasamentul final. 

6. lista de rezervă va fi avizată de către reprezentantul PROEDUS desemnat în acest sens 

7. vor avea drept de participare elevii cu cel mai mare punctaj, în funcție de numărul de 

absenți constatat la îmbarcare și raportat la fiecare locație.   

  

• Capitolul III. Procedura de informare a participanților cu privire la 

înscrierea în taberele internaționale și în stagii 

 

1. informările cu privire la înscrierea în tabără se vor face prin una sau mai multe dintre 

modalitatile precizate mai jos:  

a) e-mail de la una dintre adresele  taberepmb@yahoo.com sau taberepmb@gmail.com  

b) mesaj text telefonic  

c) apel telefonic 

d) adresă facută în dublu exemplar, un exemplar fiind predat conducerii unității de învățământ 

având număr de înregistrare din partea PROEDUS, iar al doilea exemplar cu număr de înregistrare 

din partea unității de învățământ, revenind PROEDUS. 

e) inștiințare prin biletele informative predate chiar la finalul proiectului  

2. informările vor fi trimise către participanți/profesori însoțitori cu minim 3-5 zile înainte 

de data înscrierii. 

3. informările vor cuprinde date precum: ziua, intervalul orar, locația, proiectul de 

proveniență  și documentele necesare înscrierii. 

4. în cazul sesizării neprezentării la înscriere a unuia dintre potențialii participanți la tabără 

(individual), se vor retrimite informațiile prin e-mail și s.m.s cu reprogramarea sesiunii de 

înscriere, însă de această dată cu confirmare de primire. În lipsa confirmării de primire a 

informațiilor, participantul la tabără va fi contactat telefonic. În eventualitatea 

neprezentării la înscriere, participantul la tabără își pierde dreptul de a se prezenta 

la o altă sesiune de înscriere. 

5. participantul la tabără va înștiința reprezentanții PROEDUS cu privire la imposibilitatea 

sa de participare la sesiunea de înscriere, urmând a fi reprogramat pentru o altă sesiune de 

înscriere stabilită de comun acord cu reprezentanții PROEDUS. 

6. în cazul înscrierii grupurilor de elevi, informările vor fi trimise prin e-mail și s.m.s către 

profesorii însoțitori și/sau către conducerea unității de învățământ. 

7. informările (în cazul grupurilor) mai pot fi făcute și prin adresa scrisă (în dublu 

exemplar) cu număr de înregistrare din partea PROEDUS și predate la secretariatul sau 

mailto:taberepmb@yahoo.com
mailto:taberepmb@gmail.com
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conducerea unității de învățământ, al doilea exemplar revenind PROEDUS și având număr 

de înregistrare primit din partea unității de învățământ. 

• Capitolul IV. Procedura de înscriere a participanților în taberele 

internaționale și în stagii 

 

1) Prevederi Generale 
 

a) înscrierea efectivă în tabără se desfăşoară la una din unităţile  partenere ale PROEDUS 

în ziua și intervalul orar stabilite în prealabil. 

b) sesiunea de înscriere este organizată pe puncte de înscriere distincte, destinate fiecărui 

proiect în parte astfel încât să fie creat un flux continuu de înscriere.                                       

 c) în funcție de numărul de persoane programate pe sesiune de înscriere se vor crea până 

la 10 puncte de înscriere. 

d) punctul de înscriere conține 4 persoane din echipa de organizare, repartizate astfel: o 

persoană la laptop însărcinată să verifice persoana care dorește să se înscrie și o repartizează în 

baza de date pe seria dorită de participant, o persoană desemnată să verifice actele aduse de 

participantul la tabără (Acordul de Colaborare și copia cărții de identitate), iar 2 persoane 

desemnate să completeze voucherul de tabără. 

e) în cazul neprezentării unora dintre documente, înscrierea nu poate fi finalizată, 

participantului la tabără rămânându-i dreptul de a trimite documentele necesare înscrierii prin e-

mail (taberepmb@yahoo.com/taberepmb@gmail.com) în 24-48 ore de la data înscrierii ori să 

reprogrameze sesiunea de înscriere de comun acord cu reprezentanții PROEDUS, fără a garanta 

disponibilitatea acelorași serii de tabără. 

Având în vedere că, de regulă, se înregistrează absenții din rândul participanților la tabără, 

pentru a oferi unui număr cât mai mare de copii remarcați în activități școlare și extrașcolare 

posibilitatea de a fi recompensați cu o tabără internațională/stagiu, PROEDUS va proceda la 

întocmirea unor liste de așteptare reprezentând maximum 10% din efectivul participanților la 

tabără pe fiecare serie.  

 

2) Înscrierea individuală 
 

a) participantul la tabără se prezintă la punctul de înscriere repartizat proiectului său de 

proveniență 

b) predă către echipa de organizare a înscrierii Acordul de Colaborare2, semnat și asumat 

de către participantul în tabără (în cazul în care acesta este major), sau de către 

susținătorul legal (în cazul minorilor) și copia de buletin                    

 

2 prin Acordul de Colaborare înțelegem documentul prin care susținătorul legal al participantului la tabără își exprimă acordul ca 

elevul minor să participe la tabără, ia la cunoștință prevederile generale de organizare a taberei (drepturi și obligații) și îşi asumă 

mailto:(taberepmb@yahoo.com
mailto:taberepmb@gmail.com
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c) se vor adăuga în baza de date următoarele date după prezentul cap de tabel3: 

d) după verificarea documentelor și a bazei de date, participantul la tabără optează pentru 

seria de tabără dorită (în limita locurilor disponibile de pe fiecare serie) 

e) locurile de pe fiecare serie sunt rezervate în mod egal în funcție de numărul total de 

elevi participanți la proiect și numărul total de serii (ex: Festivalul Sportului - pentru 

325 de premiați vom rezerva 25 de locuri pe fiecare din cele 13 serii) astfel încât să 

existe șanse egale de optare a perioadelor pentru fiecare categorie de premii. 

f) după eliberarea voucherului de tabără, participantul la tabără nu mai are dreptul de a 

modifica/schimba seria de tabără. 

g) anunţă prin e-mail reprezentantul PROEDUS cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte 

de data plecării în tabără referitor la eventuala sa imposibilitate de a participa la acţiune, 

în caz contrar acestei prevederi pierzând toate drepturile aferente înscrierii sale pentru 

tabără, fără ca PROEDUS să aibă vreo obligaţie de recompensare a sa.  

h) în urma înscrierii efective consemnate, PROEDUS eliberează pentru participantul la 

tabără, voucherul  (individual, personal şi netransmisibil) cu care acesta trebuie să 

se prezinte în data începerii taberei la îmbarcare.  

i) în cazul în care participantul la tabără cedează unei alte persoane voucherul emis de 

PROEDUS, acesta devine nul de drept şi de fapt. 

j) pe voucher sunt trecute următoarele date: Nume – Prenume – Semnătura - Telefon  – 

Unitatea de învăţământ/Organizaţia din care provine participantul la tabără -  C.N.P –  

Staţiunea - Perioada și Locaţia de desfășurare a taberei, iar pe verso se regăsesc 

informațiile privind ora și locul de îmbarcare. 

 

3) Înscrierea grupurilor organizate 
 

a) înscrierea în tabără a grupurilor de elevi cu profesor/profesori însoțitori va fi efectuată 

de către unul dintre însoțitorii grupului și constă în predarea către responsabilii 

PROEDUS a unui dosar de înscriere, care trebuie sa contina urmatoarele:         

  1. tabel semnat, ștampilat și înregistrat de către conducerea unității (în dublu 

 

integral răspunderea pentru consecinţele acţiunilor întreprinse de elev pe cont propriu (fără acordul sau înștiințarea coordonatorului 

de grup) sau în afara regulamentului/programului propus de PROEDUS. 

3datele personale ale participanţilor la taberele organizate de PROEDUS servesc exclusiv bazelor de date specifice acestui tip de 

activitate, fiind protejate și netransmisibile. 

 

Nr. Crt. Nume și 

Prenume 

Sex CNP Unitate 

Învățământ 

Telefon E-Mail Nume 

Părinte 

Telefon 

Părinte 

E-mail 

Părinte 

Copie 

C.I 

Acțiune Premiu Observații 
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exemplar) cu elevii evidenţiați prin merite şcolare, sociale, extraşcolare, deosebite 

probate pe durata anului şcolar, conform următoarei forme tabelare: 

      2. Acordul de Colaborare semnat în dublu exemplar de către susținatorul legal (în cazul 

minorilor) sau de către participantul la tabără (în cazul majorilor), urmând ca un exemplar 

să servească dosarului de înscriere, iar cel de al doilea să rămână la susținătorul legal sau 

la participantul la tabără. 

      3. copia cărții de identitate (liceu) sau a certificatului de naștere (gimnazial) a fiecărui 

participant la tabără (inclusiv profesorii însoțitori) 

      4) 4  copie după diploma ce atestă participarea și clasarea fruntașă a elevului la 

activitățile extrașcolare, ori copie după foaia matricolă ce face dovada rezultatelor notabile 

pe parcursul anului școlar                

 b) profesorul coordonator responsabil de înscriere are obligația să transmită o variantă 

electronică (editabilă) a tabelului, la una dintre adresele taberepmb@yahoo.com sau 

taberepmb@gmail.com, ori pe o altă adresă comunicată la înscriere, pentru a fi mai ușor prelucrată 

și transpusă în bazele de date cu participanții la tabără (excel/word). 

c) unitatea de învăţământ / organizaţia se obligă să înştiinţeze PROEDUS cu privire la 

eventualele modificări privind persoanele participante în tabăra internaţională cu cel puțin 4 zile  

înainte de ziua programată pentru plecare, împreună cu documentaţia aferentă ce survine în urma 

acestor modificări, nefiind permisă modificarea structurii grupului (numărul elevilor, respectiv cel 

al insoţitorilor). 

c)1. nu sunt permise modificări în componența grupurilor (în rândul elevilor) rezultate în 

urma activităților de echipă, tabăra fiind destinată strict membrilor care au participat la proiect. 

c)2. sunt permise modificările/înlocuiri doar în cazul locurilor atribuite direct către unitățile 

de învățământ, acolo unde grupurile au fost constituite de către unitatea de învățământ. 

d)3. unitățile de învățământ partenere sau aflate în relație de colaborare cu PROEDUS, 

beneficiare de pachete de locuri (9+1/18+2/27+3/36+4/45+5/54+6/63+7/72+8/81+9/90+10) în 

tabără și responsabile cu selectarea elevilor, care au dreptul de a modifica/înlocui elevii/profesorii 

însoțitori, au obligația de a onora și ocupa integral aceste locuri.  

c)4. în situația în care unitatea de învățământ nu poate pune la dispoziție un cadru didactic 

însoțitor, acesta poate fi înlocuit cu un susținător legal al unuia dintre participanții la tabără, însă 

este obligatoriu ca unitatea de învățământ să opereze această modificare cu consimțământul și 

acceptul tuturor susținătorilor legali ai participanților la tabără.     

d) PROEDUS are obligația de a elibera vouchere pentru fiecare dintre elevii înscriși în 

dosarul de înscriere. 

e) unitatea de învățământ are obligația de a preda voucherul de tabără fiecaruia dintre elevii 

înscriși 

 

4 unitatea de învățământ nu are dreptul de a recompensa cu tabără un elev în baza unui proiect 

organizat și recompensat în prealabil cu tabără de PROEDUS. 

Nr. Crt. Nume si Prenume Sex CNP Unitate Invățământ Telefon E-Mail Acțiune Premiu Nr. Matricol 

mailto:taberepmb@yahoo.com
mailto:taberepmb@gmail.com
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f) unitatea de învățământ verifică şi asumă operativitatea şi corectitudinea întocmirii 

dosarului cu documentaţia necesară deplasării în tabără internaţională/stagiu. 

g) unitatea de învățământ are obligația de a respecta termenul de predare al dosarelor de 

înscriere în tabără, impus de PROEDUS. 

h) unitatea de învațământ are obligația de a păstra legatura cu reprezentanții PROEDUS pe 

tot parcursul timpului dintre înscrierea în tabără și plecarea în tabără pentru a transmite elevilor 

înscrisi toate detaliile cu privire la plecarea în tabără 

 

• Capitolul V. Procedura de îmbarcare în taberele internaționale și în 

stagii 

 

a) participantul la tabără are obligația de a se prezenta în data, la ora și locul stabilit pentru 

îmbarcare, conform specificațiilor de pe  fața și spatele voucherului.    

 a)1. în cazul neprezentării în data, la ora și locul stabilit pentru îmbarcare, participantul la 

tabără este considerat absent, pierzându-și astfel posibilitatea de a mai participa sau de a 

reprograma seria de tabără.          

 a)2. participantul la tabără are obligația de a înștiința reprezentanții PROEDUS cu privire 

la deplasarea sa cu transport propriu privat către stațiunea de desfășurare a taberei.   

 a)3. participantul la tabără are obligația de a se prezenta în locația de cazare, până cel târziu 

la ora 22:00 a primei zi de cazare, în caz contrar pierzându-și dreptul de a mai participa la tabără. 

            

 b) îmbarcarea  va fi organizată pe autocare, acestea fiind numerotate în ordine crescătoare, 

fiecare autocar având un afiș cu numărul autocarului și stațiunea de desfășurare a taberei și un alt 

afiș cu lista proiectelor și a unităților de învățământ.       

 c) la fiecare autocar va fi prezent minim un reprezentant PROEDUS, delegat să efectueze 

îmbarcarea în autocar a participanților la tabără urmând standardele prezentei proceduri.  

 d) repartizarea pe autocare a elevilor va fi făcută în funcție de următoarele criterii: locația 

de cazare, proiectul de proveniență și unitatea de învățământ, având în vedere menținerea compacta 

a grupurilor de elevi cu cadre didactice însoțitoare               

e) participantul la tabără va respecta repartizarea pe autocar, fără a avea posibilitatea    

schimbării autocarului, conform legislației în vigoare.            

 f) îmbarcarea participanților la tabără în autocare se va face în baza listelor de autocar 

(efectuate în urma bazelor de date întocmite la înscrieri) întocmite de responsabilii PROEDUS 

având la bază următorul cap de tabel: Nr. Crt., Nume Prenume, Sex, C.N.P(nefiind afisat public), 

Unitatea de Învățământ, Telefon, Locația de cazare       

 g) participantul la tabără are obligația de a prezenta coordonatorului responsabil de 

îmbarcare următoarele documente:                    

1. Cartea de identitate sau pașaportul valabil pe durata taberei  

2. voucherul de tabără eliberat de PROEDUS la înscriere. 
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3. avizul epidemiologic5 eliberat de către medicul de famile cu 24-48 ore înainte de plecarea în 

tabără cu specificația “clinic sănătos – apt pentru colectivitate”, ori din care să rezulte starea sa de 

sănătate la zi, cu specificarea sensibilităților, alergiilor, afecțiunilor sub tratament sau a altor 

observații particulare.                    

 4. carnetul de elev cu poza elevului, vizat de unitatea de învăţământ pe anului şcolar în curs  

 5. procura notarială6 (doar în cazul elevilor minori) de încredințare din partea ambilor susţinători 

legali pentru minori (doar în cazul taberelor internaționale). Recomandăm ca valabilitatea procurii 

notariale să se încheie cu minim 2 zile după terminarea seriei de tabără       6. cazier judiciar 

însoţitor minori, (profesori însoțitori și voluntarii coordonatori de grup) eliberat de organele 

competente pentru însoțitorul de grup, cu specificația “însoțitor minor în străinatate”(doar în cazul 

taberelor internaționale).  

h) în cazul taberelor internaționale echipa PROEDUS are obligația de a trimite, cu cel puțin 7 zile 

calendaristice premergătoare taberei, un e-mail informativ cu toată documentația necesară 

îmbarcării și implicit a părăsirii țării, iar în cazul grupurilor se transmit informările către profesorii 

însoțitori, aceștia fiind direct răspunzatori de transimiterea informațiilor către toți participanții la 

tabără       

i) nerespectarea cerinţelor privind procedura de îmbarcare şi întocmirea documentaţiei necesare 

îmbarcărilor de către participanții la tabără sau de către profesorii însoțitori, atrage după sine 

pierderea posibilității de a participa la tabără sau de a reprograma perioada taberei.    

j) coordonatorul de autocar are îndatorirea de a contacta telefonic persoanele care nu se prezintă 

la îmbarcare pentru a confirma prezența lor în tabără.       

k) responsabilii de îmbarcare au îndatorirea de a centraliza prezența de pe fiecare autocar și de a 

transmite informațiile către coordonatorii desemnați să monitorizeze activitatea din cadrul 

locațiilor. 

• Capitolul VI. Procedura de transport 

  

Obligații 

A) Pasagerilor li se interzice: 

 

5 În cazul constatării unor diferențe grave între starea de sănătate a elevului și specificațiile din 

avizul epidemiologic, PROEDUS își rezervă dreptul de a întrerupe participarea la tabără și de a 

anunța organele competente, însă permițându-i participantului revenirea  într-o altă serie atunci 

când starea de sănătate îi permite să fie prezent într-un colectiv. 

6 în cazul în care părinții sunt divorțați este necesară o copie dupa Hotărârea Judecătorească sau 

copie după Certificatul de Deces în cazul în care este decedat unul dintre părinți 
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1. să sustragă atenţia şoferului de la conducerea mijlocului de transport în timpul deplasării.                 

2. să transporte obiecte contondente, ascuţite şi de tăiat, arme de foc, substanţe otrăvitoare, 

explozive, toxice, uşor inflamabile, caustice şi rău mirositoare, precum şi obiecte care ar putea 

murdări îmbrăcămintea altor pasageri şi salonul mijlocului de transport, bagaje şi bagaje de mană 

voluminoase, care împiedică trecerea pe culoar a celorlalti pasageri                                                   

3. să fumeze şi să consume băuturi alcoolice sau să călătorească în stare de ebrietate   

4. să activeze mecanismele de deschidere şi închidere a uşilor, în afara cazurilor de urgență         5. 

să scoată mâinile şi capul prin ferestrele deschise                  

6. să folosească utilajul de avariere fără necesitate, în afara cazurilor excepţionale                         

7. să blocheze, cu bagajele sale, trecerile şi accesul spre uşile de intrare şi de ieşire                                                      

8. să urce, să coboare, să ţină deschise sau să forţeze uşile autovehiculului în timpul mersului       

9. să arunce din vehicul orice obiecte.                                                                                              

10. să recurgă la acte de violență pe parcursul deplasării cu autocarul asupra pasagerilor, șoferilor 

11. să deranjeze ceilalți pasageri prin volumul ridicat al boxelor portabile 

 

B) Pasagerii au obligația: 

1. de a rămâne așezați pe scaun pe toată durata deplasării 

2. de a purta centura de siguranţă în timpul deplasării cu autocarul                

3. ca la popas să respecte: 

     a) ora de întoarcere la autocar 

     b) marcajele rutiere de traversare a drumurilor publice 

     c) indicațiile  coordonatorilor de autocar și ale voluntarilor coordonatori de grup 

     d) să nu se îndepărteze la distanțe mari, fără însoțitor, de la locul de staționare al autocarelor        

4. de a manifesta un comportament politicos, respectuos și decent față de ceilalți pasageri 

5. de a menține curățenia în autocar 

6. de a prezenta agenților vamali documentele specifice trecerii punctului vamal 

Drepturi 

A) Pasagerii au dreptul:                    

1. de a fi informați cu privire la Drepturile și Obligațiile din prezenta procedură de transport             

2. de a avea loc rezervat pe scaun                     

3. de a avea spațiu asigurat depozitării bagajelor de cală și/sau de mână              

4. de a fi informați din timp cu privire la locul, ora estimativă şi durata popasului               

5. de a avea parte de o călătorie în condiții optime și civilizate  

           

Responsabilitățile coordonatorilor de autocar 

Coordonatorilor de autocar le revin următoarele obligații: 
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1. de a respecta la rândul lor prezentele dispoziții prevăzute în Procedura de Transport           

2. de a aduce la cunoștință pasagerilor dispozițiile prevăzute în Procedura de Transport                         

3. de a completa  și prezenta Procesul Verbal de Autocar și de a-l înainta către toți pasagerii spre 

semnare și asumare a tuturor dispozițiilor de transport       

4. de a comunica tuturor participanţilor locul, ora estimativă şi durata popasului              

5. de a verifica numărul participanților la tabără din autocar la fiecare popas              

6. de a efectua cazările conform diagramei de cazare, a preferințelor și a relațiilor de prietenie 

dintre participanți și a indicațiilor primite din partea coordonatorului desemnat să monitorizeze 

activitatea din cadrul locației, în limita locurilor disponibile din locație                         

7. de a verifica la debarcare autocarul și spațiul de depozitare al bagajelor de cală și  de mână              

8. de a înștiința pasagerii în privința actelor/obiectelor pierdute și de a le înapoia aparținătorilor                                                                                                     

9. de a anunța în cel mai scurt timp reprezentanții PROEDUS cu privire la situațiile neprevăzute 

apărute pe durata deplasării                                                     

10. de a comunica reprezentanților PROEDUS ora aproximativă de sosire la destinație și diagrama 

de cazare întocmită pe autocar  

 

Sancțiuni 

În cazul încălcării prezentelor norme, coordonatorul de autocar își rezervă dreptul de a: 

1. atenționa sau mustra verbal pasagerul                              

2. avertiza în scris pasagerul  

      3. anunța susținătorii legali ai pasagerului                                

 4. informa conducerea unității de învățământ din care face parte pasagerul (în cazul abaterilor 

repetate) 

5. exclude direct din tabără pasagerul (în cazul abaterilor grave)                  

În cazul nerespectării prezentelor norme și responsabilități de către coordonatorul de autocar, 

PROEDUS își rezervă dreptul de a întrerupe colaborarea cu coordonatorul de autocar și de a-l 

exclude din tabără. 

 

• Capitolul VII. Regulamentul taberelor ințernaționale și al stagiilor 

 

Prezentul regulament servește la buna organizare a taberei și este respectat de către fiecare 

participant la tabără (elev minor/major, voluntar-coordonator de grup, cadru didactic însoțitor, 

voluntar-coordonator de artistic, coordonator de locație ), acesta venind în întâmpinarea și 

prevenirea situațiilor de risc care pot pune în pericol siguranța fiecăruia dintre participanții la 

tabără. 

Pe tot parcursul taberei, participanții la tabără au obligația de a respecta următoarele 

măsuri: 

A) Măsuri Igienico – Sanitare                                                                           
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1. Este interzisă păstrarea în camere a alimentelor perisabile;      

2. Obligativitatea păstrării curăţeniei în camere şi împrejurimi;               

3. Se interzice aruncarea peste balustradă a resturilor menajere, seminţe, etc.;                    

4. Folosirea corectă şi civilizată a grupurilor sanitare;            

5. Respectarea igienei personale;                   

6. Se interzice consumul de alimente şi dulciuri de la vânzătorii neautorizaţi;              

7. Se interzice consumul de alimente alterate sau păstrate în condiţii neadecvate          

8. Obligatoriu în sala de mese se va purta o ţinută decentă, iar persoanele cu părul lung vor avea 

părul strans. 

 

B) Măsuri privind circulaţia pe drumurile publice 

1. Respectarea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice; 

2. Se va circula numai pe trotuare. Acolo unde nu există, circulaţia se va face pe partea stângă a 

drumului; 

3. Traversările se vor face numai prin locuri marcate sau pe la colţul străzii şi numai după o atentă 

asigurare. 

 

C) Măsuri privind securitatea bunurilor personale 

1. Atât la plecarea din camere, cât şi pe timp de noapte se controlează geamurile şi uşile pentru a 

fi bine închise;  

2. Se interzice introducerea în spaţiile de cazare a persoanelor străine de grup. 

 

D) Măsuri privind P.S.I (Prevenirea şi Stingerea Incendiilor) 

1. Conform legii nr. 15/2016 cu modificările si completările ulterioare, este interzis fumatul în 

toate spaţiile publice închise; 

2. Este interzisă folosirea surselor ce pot genera incendii; 

3. Se interzice a se umbla la instalaţiile electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranţă, 

precum şi folosirea unor instalaţii improvizate; 

4. Este interzis să recurgă la remedierea defecţiunilor mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale 

echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei; 

5. Orice defecţiune aparută se aduce la cunoştinţa Voluntarului - coordonator de grup, personalului 

de îngrijire sau coordonatorului de locație. 

 

 

E) Măsuri privind accesul pe plajă 

1. Deplasarea la şi de pe plajă se face conform programului stabilit şi numai în grup organizat 

însoţit de voluntarul - coordonator de grup; 

2. Se interzice cu desăvârşire a pleca neînsoţiţi pe plajă sau la altă acţiune organizată de PROEDUS 

pe tot parcursul taberei; 

3. Se interzice intrarea în apă fără acordul şi însoţirea Voluntarului - coordonator de grup şi fără 

să ţină cont de indicaţiile acestuia; 

4. Scăldatul în mare este permis doar în locuri amenajate special în acest scop: 
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5. Se interzice intrarea în apă în cazul în care la postul salvamarului este arborat “Steagul Roşu” -

este periculos să intraţi în mare, pentru că sunt valuri mari şi curenţi puternici. Este interzis 

scăldatul; 

6. Se interzice intrarea în apă în cazul în care la postul salvamarului este arborat “Steagul galben” – 

avertizează turiştii că marea este agitată / apa este rece / curenţii sunt foarte puternici; 

Este permis scăldatul în cazul în care la postul salvamarului este arborat “Steagul roşu cu galben” – 

înseamnă că salvamarul este prezent la post; 

7. Se interzice depăşirea zonei delimitate de geamanduri; 

8. Se interzice săritul în apă de pe debarcadere, poduri şi alte construcţii, practicarea de jocuri cu 

elemente de plonjare, lansarea de semnale false de alarmă; 

9. Se interzice scăldatul seara târziu şi noaptea; 

10. Se interzice închirierea de către minori a ambarcaţiunilor de agrement cu/ fără motor inclusiv 

derivatele acestora; 

   11. Se interzice consumarea de băuturi alcoolice sau substanțe etnobotanice 

 

F) Măsuri privind accesul pe traseele montane 

1. Deplasarea la şi de pe traseele montane se face conform programului stabilit şi numai în grup 

organizat însoţit de voluntarul -  coordonator de grup;                

2. Se interzice cu desăvârşire a pleca neînsoţiţi pe pârtie şi/sau traseele montane. 

 

 

      G) Măsuri Generale 

Participantul/participantului la tabără: 

1. Îi este interzisă aducerea și consumul de tutun, alcool, droguri și alte substanțe care pot pune în 

pericol pe ei ori pe ceilalți participanți sau care pot determina alterarea percepției realității, 

conform OMEN nr.3060 din 03.02.2014 cu modificările si completările ulterioare, anexa 3, art.3, 

litera i;  

2. poartă la mână pe toata durata seriei sale de tabără brațara de identificare a locației de cazare 

3. Recunoaşte şi respectă autoritatea şi recomandările Voluntarului - coordonator de grup şi 

reprezentanţilor PROEDUS şi are grijă de lucrurile personale şi de bani, toate acestea în vederea 

unei bune colaborări pe perioada transportului şi a desfăşurării taberei; 

4. Se asigură şi răspunde personal de oprirea surselor consumatoare de apă şi de electricitate, de 

încuierea uşii şi de închiderea ferestrelor de fiecare dată când părăseşte camera; 

5. Se prezintă în locaţia taberei în ziua stabilită de PROEDUS şi specificată pe voucher-ul turistic 

primit la înscriere, în intervalul orar 14.00 - 22.00. Nerespectarea acestei clauze atrage după sine 

pierderea fără drept de apel a locului atribuit gratuit în tabără, fără vreo obligaţie din partea 

PROEDUS de despăgubire a elevului ; 

6. Manifestă un comportament cooperant, decent, echilibrat şi colegial pe întreaga perioadă a 

derulării taberei; 

7. Respectă şi menţine întocmai repartizarea pe camere convenită împreună cu coordonatorii 

PROEDUS, nefiind permisă cazarea de fete cu băieţi în camerele din locaţia taberei, nici măcar în 

cazul elevilor majori; 

8. Semnalează coordonatorilor PROEDUS, la preluarea camerei atribuite în complexul turistic, 

orice disfuncţionalitate sesizată, orice observaţie făcută la finalul taberei nemaifiind valabilă; 

9. Asigură în mod constant ordinea şi curăţenia în cameră, precum şi integritatea mobilierului şi a 

dotărilor din incinta complexului turistic pe perioada desfăşurării taberei, eliberând şi predând 
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camera, în ziua plecării, până cel târziu la ora 8:00, această măsură fiind justificată de necesitatea 

efectuării curăţeniei în cameră, pentru primirea în condiţii optime a seriei următoare            

10. Îi este interzis să scoată din camere atât mobilierul cât şi bunurile aflate în aceasta; 

11. Respectă întocmai orarul şi condiţiile stabilite de organizator privind programul de masă, 

regimul activităţilor curente, educative şi de divertisment, precum şi eliberarea locaţiei, după 

predarea camerei;  

12. Îi este interzis să scoată din sala de mese a veselei şi tacâmurilor; 

13. La orice activitate în afara taberei i se interzice părăsirea grupului sau interacţiunea cu persoane 

străine. Comunică orice doleanţă doar coordonatorilor PROEDUS, aceştia fiind singurii în măsură 

să intervină operativ în vederea analizării şi remedierii problemei semnalate; 

14. Respectă interdicţia privind introducerea şi consumarea de băuturi alcoolice, etnobotanice, 

substanţe halucinogene sau produse incriminate de legislaţia românească, precum şi fumatul în 

spaţiile de cazare sau de masă din complexul turistic; 

15. Îi este interzisă părăsirea taberei individual, fără voluntarul - coordonator de grup în cazul 

minorilor şi fără permisiune ( consimţământul scris ), în cazul majorilor; 

16. Nu are dreptul de a chema sau de a introduce în locaţia taberei persoane străine de grup, decât 

cu aprobarea prealabilă a coordonatorilor PROEDUS; 

17. Suportă integral, înainte de părăsirea locaţiei taberei, contravaloarea eventualelor pagube 

cauzate în complexul de cazare, pe bază de proces verbal. În cazul în care vinovaţii nu sunt 

depistaţi întregul grup va suporta contravaloarea pagubelor menţionate în procesul verbal; 

18. Informează reprezentantii PROEDUS despre orice probleme sau cerințe speciale, probleme 

medicale, alergii sau regimul alimentar precum si obiceiuri religioase. 

19. Înștiintează coordonatorul de grup voluntar dacă are interdicţie de a practica sport, pentru a nu 

fi implicat în activităţi recreative care implică efort fizic; 

20. Din motive de siguranță, pentru a preîntâmpina eventuale incidente nedorite, participanților la 

tabără nu li se recomandă închirierea de biciclete, scutere, ATV-uri, trotinete și biciclete electrice 

sau a altor vehicule similare. Astfel, participanții la tabără au obligația să asculte indicațiile 

răspunzătorului legal direct (profesor însoțitor, voluntar - coordonator de grup, etc). 

21. Se interzice urcarea sau aplecarea elevilor pe balustradele balcoanelor din cadrul locației. 

22. În cazul în care participantul la tabără nu se prezintă în locație la data stabilită, fără a 

anunța în scris absența sa cu minim 48 ore în avans, acesta va achita reprezentantului locației 

contravaloarea locului rămas neocupat pentru întreaga perioadă alocată, despăgubirile 

reprezentând valoarea contractată pentru fiecare persoană, având în vedere că PROEDUS nu 

plătește decât locurile efectiv ocupate. 

 

H) Sancțiuni 

Nerespectarea oricăreia dintre măsurile specificate în prezentul Regulament, poate duce la 

următoarele sancțiuni: 

1. atenționare sau mustrarea verbală a participantului la tabără               

2. avertizarea în scris  a participantului la tabără 

      3. anunțarea aparținătorilor legali ai participantului la tabără      

      4. informarea conducerii unității de învățământ din care face parte participantul la tabără (în cazul 

abaterilor repetate) 

      5. raport scris către conducerea unității de învățământ (în cazul abaterilor repetate)   

 6. informarea conducerii Inspectoratului Școlar al Municipiului București și a conducerii 

Inspectoratului de Sector (în cazul abaterilor repetate)                     
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 7. adoptarea măsurilor adecvate bunei desfăşurări a taberei şi rezilierea colaborării cu participanţii 

la tabără în cazul unor abateri flagrante sau repetate ale acestora de la regulamentul şi programul 

stabilit, ori de la normele bunei cuviinţe 

8. solicitarea şi primirea despăgubirilor de ordin financiar de la participanţi pentru eventualele 

pagube ori neajunsuri provocate de aceştia, în baza procesului verbal de constatare întocmit de 

către reprezentanții PROEDUS.                    

9. părăsirea taberei a participantului la tabără în cazul unor abateri repetate sau majore de la 

regulamentul şi programul taberei, cu anunţarea telefonică prealabilă a susţinătorului legal, 

cheltuielile de transport până la Bucureşti revenind exclusiv elevului în cauză. 

 Participantul la tabără ia la cunostință Regulamentul Taberei încă din prima zi de tabără, 

acesta fiind afișat în fiecare locație, în locuri vizibile și fiindu-i prezentat de către voluntarul 

coordonator de grup. 

 

• Capitolul VIII. Organizarea taberelor internaționale și a stagiilor 

 

Taberele internaționale și stagiile sunt organizate pe mai multe locații de cazare, fiecare 

locație având un număr prestabilit de locuri și respectând următoarele norme generale: 

a) înaintea sosirii participanților în locație, se va asigura efectuarea dezinsecției, dezinfecției 

și deratizării, conform legislației în vigoare; 

b) cazare în camere cu 2 și 3 paturi, dotate cu aer condiționat, în condiții optime și egale din 

punct de vedere al confortului pentru toți participanții, fiecărui participant la tabără  fiindu-

i alocat un spațiu optim pentru lucrurile personale în dulap și noptieră, televizor, răcitor.  

c) camere dotate cu grup sanitar propriu (cu toaletă, prosop, hârtie igienică, duș și chiuvetă, 

cu apă rece și caldă în regim permanent), curățenia în cameră efectuându-se zilnic. 

d) asigurarea de condiții și de spații adecvate pentru servirea meselor, pentru seriile de copii, 

elevi, însoțitori și coordonatori, în baza unui program convenit între PROEDUS și 

PRESTATOR 

e) medic sau asistent medical prezent în unitatea de cazare pe tot parcursul taberei 

f) prepararea meniurilor și servirea meselor se vor realiza în spații special amenajate, 

autorizate sanitar-veterinar. Spațiile destinate servirii meselor vor avea o zonă specială 

pentru spălatul mâinilor înainte intrării la masă, precum și toaleta, în condiții de igienă 

maximă. 

g) schimbul de serii în regim de maximă operativitate, eliberarea camerelor, efectuându-se  la 

ora 8:00 în ziua plecării, iar preluarea camerelor realizându-se cel tărziu la ora 15:00 în 

ziua sosirii, intervalul de circa 7 ore fiind destinat igienizării camerelor. 

h) locuri special amenajate cu bănci/ scaune și mese, proprii tuturor locațiilor, capabile de a 

găzdui participanții din respectivele locații pentru fiecare serie de tabără. 



 21 

i) spații adecvate petrecerii timpului liber, jocurilor specifice vârstei participanților la tabără, 

atât în spații deschise ( pe timp favorabil), cât și în spații închise ( pe timp nefavorabil - 

dotate cu sonorizare și microfoane). 

j) 2 mese pe zi ( mic dejun – bufet suedez și cina- bufet suedez) (tabere internaționale) 

k) asigurări medicale de sejur pentru participanții la tabără (tabere internaționale).        

      

Pentru buna organizare a taberei și pentru sporirea siguranței și securității tuturor 

participanților la tabără, dar și în funcție de specificul și durata taberei sunt luate în calcul 

următoarele categorii de colaboratori: 

1.coordonator de serie desemnat să asigure organizarea administrativă a 

taberei/locației/locațiilor conform atribuțiilor stabilite în fișa de post și prin decizia șefului ierarhic. 

2.coordonator de locație desemnat să monitorizeze activitatea din locație, care va avea în 

vedere, cel puţin, aplicarea următoarele măsuri:  

a) să verifice complexul turistic, spațiile de cazare și de servire a mesei 

b) să gestioneze programarea și repartizarea judicioasă a elevilor pe camere, în funcție de 

baza de date transmisă de reprezentanții/colaboratorii PROEDUS, înainte de sosirea participanților 

la tabără;           

c) să selecteze câte un voluntar-coordonator de grup pentru fiecare maxim 10 elevi 

participanţi pentru a-i însoţi şi supraveghea pe toată perioada taberei* 

d) să evalueze riscurile asociate activităţilor propuse*       

e) să asigure transportul elevilor la unităţi medicale în cazul vătămării elevilor* 

f) să verifice participanții la tabără prin toate mijloacele de care dispune, prin intermediul 

voluntarilor-coordonatori de grup, asigurându-se că aceștia respectă regulamentul taberei și nu 

părăsesc locația, în afara programului stabilit; 

g) să își desfășoare activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau 

omisiunile sale în timpul desfășurării activității; 

h) să supravegheze prin intermediul voluntarilor-coordonatori de grup, participanții la 

tabără în vederea prevenirii accidentării acestora și a eventualelor pagube provocate de aceștia în 

spațiile de cazare și masa; 

i) în caz de incidente să anunțe în caz operativ organismele abilitate (salvare, poliție, 

ambasadă, pompieri) și reprezentanții PROEDUS 

 j) să realizeze o ședință la finalul fiecărei zile de tabără în care se analizează evenimentele 

desfășurate pe parcursul zilei și se stabilește programul și prioritățile pentru ziua următoare; 

 k) în cazul nerespectării regulamentului taberei, coordonatorul este împuternicit să ia toate 

măsurile ce se impun, prevăzute în Regulamentul taberelor internaționale și al stagiilor, litera H. 

Sancțiuni, punctele 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.        l) să 

manifeste pe toată durata taberei un comportament decent și adecvat funcției în cauză, exprimat 

prin limbaj corespunzător, vestimentație adecvată și seriozitate 
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*măsuri preluate din O.M.E.N nr. 3060 din 3 februarie 2014 cu modificările și completările 

ulterioare privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a 

altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, ART. 7 puncul (2) 

 

     3.voluntar-coordonator de grup potrivit raportului de un coordonator la 5-10 elevi (pentru 

elevii din ciclul gimnazial și liceal) și potrivit raportului de un voluntar-coordonator de grup la 4-

10 preșcolari aflați în învâțământul primar, în funcţie de necesităţile organizatorice stabilite de 

PROEDUS.  

În ceea ce privește coordonatorii de grup voluntari selectați de PROEDUS pentru 

coordonarea elevilor rezultați în urma activităților individuale, aceștia sunt selectaţi în urma 

experienţei în lucrul cu copiii, a abilităţilor de comunicare şi a conduitei civice. Ulterior aceştia 

intra într-un  ciclu de formare constând în cursuri de iniţiere, pregatire si perfecţionare în domeniul 

coordonării și  al tehnicilor de acordare de prim ajutor. În plus, aceştia beneficiază și de “Ghidul 

Coordonatorului”, un ghid venit în sprijinul acestora cu sfaturi utile dar și cu o descriere generală 

a activităţilor desfăşurate pe parcursul unei săptămâni de tabără. 

În cazul grupurilor compacte aparținând unităților de învățământ, coordonarea grupurilor 

de elevi este asigurată de către cadrele didactice selectate și repartizate de către fiecare instituție 

de învățământ în parte, fiind respectat raportul de coordonare precizat mai sus 

PROEDUS asigură acest raport încă de la sesiunea de înscriere (vizând raportul de un 

voluntar coordonator de grup la maxim 10 elevi), însă acesta poate suferi modificări din cauza 

absenților constatați la îmbarcare.          

  Pe parcursul unei serii de tabără se va respecta raportul general precizat, însa un 

voluntar-coordonator de grup poate avea mai puțin de 5 elevi în supravegherea sa, prevăzuți în 

“Fișa de Asumare a Responsabilităților Conform Regulamentului Taberei”, în urma apariției 

următoarelor situații:            

 1. a absentării elevilor din cadrul unui grup (elevi plus profesori însoțitori) rezultat în urma 

unui proiect care prin natura sa nu permite înlocuirea elevilor     

 2. a premierilor care prin natura activității sunt premiați 1-5 elevi și antrenorul/profesorul 

acestora (ex: Gala Sportului).          

 3.  a absentării unui număr mai mare de elevi de pe o anumită locație.   

 4. a menținerii grupurilor compacte cu elevii proveniți în urma aceluiași eveniment 

individual și/sau aceleași unități de învățământ indiferent de vârsta acestora (în caz de excepție). 

 5. în cazul elevilor cu nevoi speciale  (ex: deficiențe senzoriale - vizuală, auditivă, fizice, 

comportamentale, de limbaj, polideficiente).       

 6. în funcție de cazarea elevilor, astfel încat fiecare voluntar coordonator de grup să aibă în 

grijă elevi cazați pe același etaj/palier, măsură ce sporește supravegherea și interacționarea cu 

elevii aflați în coordonarea sa. 

Voluntarul-coordonator de grup desemnat să coordoneze grupul de copii, constituit prin 

„Fişa de Asumare a Responsabilităţilor Conform Regulamentului Taberei”, va avea în vedere, cel 

puţin, aplicarea următoarele măsuri:   

a) să colecteze datele personale ale elevilor aflaţi în grija sa, completând rubricile special 

create în cadrul „Fişei de Asumare a Responsabilităţilor conform Regulamentului Taberei” fiind 

răspunzător de corectitudinea acestora și o transmite către coordonatorul de locație  
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 b) să cunoască şi să respecte atribuţiile ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru 

integritatea fizică şi psihică a grupului de copii aflaţi în grija sa, prin desfăşurarea corectă a 

activităţii sale, în conformitate cu instrucţiunile primite de către coordonatorul desemnat să 

monitorizeze activităţile din cadrul locaţiei         

 c) să adapteze activităţile la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile şi ritmul elevilor 

participanţi*            

 d) să supravegheze participanţii la tabără, în vederea prevenirii accidentării acestora şi a 

eventualelor pagube provocate de aceştia în spaţiile de cazare şi masă    

 e) să se implice direct în activităţile copiilor*      

 f) să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu indicaţiile şi instrucţiunile primite din 

partea reprezentantului PROEDUS, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire, atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau 

omisiunile sale în timpul desfăşurării activităţii       

 g) să ia măsuri de prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanţilor*  

 h) să însoţească grupul de elevi aflaţi în grija sa la toate acțiunile desfăşurate de Beneficiar 

pe perioada taberei          i) să comunice 

imediat coordonatorului desemnat să monitorizeze activităţile din cadrul locaţiei, orice situaţie 

despre care are motive să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea participanţilor în 

tabără          j) să respecte întocmai 

programul de supraveghere al participanţilor la tabără, stabilit şi comunicat de coordonatorul 

desemnat să monitorizeze activităţile din cadrul locaţiei    k) să respecte 

programul stabilit de către coordonatorul desemnat să monitorizeze activităţile din cadrul locaţiei, 

în ceea ce priveşte programul de masă, activităţile interactive şi de odihnă     

         l) să răspundă în mod judicios 

de realizarea şi organizarea activităţilor desfăşurate în cadrul taberei, astfel încât să asigure evitarea 

accidentelor şi a îmbolnăvirilor participanţilor  m) să manifeste un comportament decent şi 

adecvat funcţiei în cauză, manifestat prin limbaj corespunzător, vestimentaţie adecvată şi 

seriozitate       n) în cazul în care participanţii la tabără 

doresc să cumpere produse alimentare din afara locaţiei, să informeze cu privire la starea de risc 

ce decurge din respectiva decizie    o) să verifice şi să nu permită deţinerea de 

către participanţii la tabără a unor obiecte de natură să provoace panică sau rănirea printre ceilalţi 

participanţi      p) în caz de incidente, să anunţe reprezentanţii 

Beneficiarului şi organismele abilitate (salvare, poliţie, pompieri) 

* măsuri preluate din O.M.E.N nr. 3060 din 3 februarie 2014 privind aprobarea Condiţiilor de 

organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de 

învăţământ preuniversitar, ART. 7 puncul (2)    

4. voluntar-coordonator artistic - desemnat să își desfășoare activitatea conform 

atribuțiilor contractuale            

În funcție de categoriile de elevi rezultați din diferitele proiecte ale PROEDUS sau ale 

acțiunilor organizate în cadrul taberelor internaționale și al stagiilor mai pot apărea și alte categorii 

de colaboratori punctuali pe fiecare dintre aceste evenimente. 
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• Capitolul IX. Programul  taberelor internaționale și al stagiilor 

 

Programul taberei este structurat în funcție de vârstă cât și de proiectul de proveniență al 

elevilor, însă se va avea în vedere ca punct principal de planificare al activităților respectarea 

programului de masă, de odihnă cât și excursiile opționale în care decid participanții la tabără să 

meargă.           

 Activitățile prezentate fac parte dintr-un program stabilit de PROEDUS, având în vedere 

criterii precum diversitatea activităților, siguranța elevilor, îmbinarea activităților sociale care 

facilitează comunicarea și interacțiunea dintre participanți cu mișcarea și sportul.   

 Mai mult, în completarea programului stabilit împreună cu profesorii însoțitori sau cu 

voluntarii - coordonatori de grup, elevii pot opta pentru participarea la excursiile opționale, ce sunt 

prezentate în ziua sosirii de către un ghid turistic. Aceste excursii reprezintă o oportunitate pentru 

elevii bucureșteni de a vedea unele dintre cele mai importante atracții turistice locale. Astfel, elevii 

pot face cunostință cu orașele și istoria antică a Greciei, tururile din cadrul excursiilor opționale 

fiind conduse de ghizi special pregătiți pentru a oferi o experiență culturală completă.  

         Totodată,  deși programul este 

unul colectiv, elevul are dreptul de a rămâne justificat la locație, în condiții de siguranță, sub 

supravegherea voluntarilor coordonatori de grup.  În funcție de criteriile menționate 

anterior, se va avea în vedere organizarea zilnică a activităților de tip recreativ (indoor/outdoor) 

având în considerare următoarele activități/concursuri:  

Petrecere de bun venit 

Excursii opționale 

Jocuri de cărți (poker, wist, macao, șeptică) 

           Concurs de Fotbal        

Concurs de Volei                     

            Ieșiri desfășurate în cadrul teraselor din stațiune     

            Parc de Distracții                      

            Seară lampioane                     

            Petrecere de bun rămas  

 

Toate activitățile din tabără se desfășoară sub supravegherea voluntarilor - coordonatori de 

grup, la fiecare activitate fiind alocat un număr suficient de coordonatori raportat la media de un 

coordonator la 5-10 elevi, această medie fluctuând în funcție de specificul fiecărei activități. 

Programul zilnic poate să sufere modificări în funcție de:     

 - schimbările meteorologice         

 - modificările de ultim moment în programul locațiilor unde ar trebui să desfășurăm 

activitatea           

 - evenimentele de amploare desfășurate în stațiune (spectacole, concerte, etc.) care ar putea 

pune în pericol siguranța participanților la tabără sau care ar îngreuna supravegherea elevilor 
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           - alte înștiințări 

sau recomandări ale autorităților locale  

Participantul la tabără ia la cunoștință programul taberei înca din prima zi de tabără, acesta 

fiind afișat în fiecare locație, în locuri vizibile și fiindu-i prezentat de către voluntarul coordonator 

de grup. 

 

 

Întocmit,  

Șef Birou Tabere Internaționale și stagii  

Adrian Leondraliu 


