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Ca urmare a anun ului A.N.S.T. din data de 22.07.2010, conform căruia 

conducerea Autorită ii Na ionale pentru Sport  i Tineret propune ca taberele 
studen e ti din vara acestui an să se desfă oare exclusiv în loca ii proprii, U.N.S.R 
î i exprimă dezacordul total cu privire la această decizie.

Dorim să subliniem faptul că în procesul verbal al întâlnirii dintre A.N.S.T 
 i reprezentan ii studen ilor, este specificată men iunea Uniunii Na ionale 
a Studen ilor din România, de dezacord fa ă de decizia referitoare la taberele 
studen e ti. Conducerea Autorită ii a luat hotărârea ca începând cu data de 4 august 
2010, să demareze procedurile de repartizare a locurilor în taberele de odihnă, în 
loca ii proprii, pentru studen ii înscri i la cursuri de zi, fără taxă.

“Având în vedere că în momentul de fa ă to i studen ii sunt în vacan ă, 
majoritatea fiind chiar pleca i în afara centrului universitar în care studiază, ace tia nu 
vor putea fi informa i cu privire la repartizarea taberelor studen e ti pentru vacan a 
de vară 2010. Mai mult, Universită ile nu au posibilitatea de a contacta personal fiecare 
student care a depus  i i s-a aprobat cererea de solicitare a unui bilet de tabără. Astfel, 
ace tia se află în imposibilitatea de a- i primi singura formă de răsplată, oferită de 
Minister, pentru rezultatele  colare foarte bune. În acest caz, conform metodologiei, 
locurile rămase nedistribuite către studen i vor rămâne la dispozi ia institu iilor de 
resort. Vrem să ne asigurăm că banii cheltui i din bugetul statului pentru aceste tabere, 
vor fi folosi i pentru scopul lor ini ial, de recompensare a studen ilor merituo i,  i nu 
vor intra în buzunarele persoanelor din conducerea institu iilor de resort” a precizat ion 
Poenaru, pre edintele UNSR.

UNSR consideră gestul A.N.S.T,  i implicit al Ministerului Educa iei, Cercetării, 
Tineretului  i Sportului, ca fiind unul iresponsabil  i premeditat, în condi iile în care 
pe toată perioada protestelor studen ilor, liderii acestora au fost informa i atât în mod 
oficial, cât  i prin intermediul mass media, asupra faptului că nivelul fondului pentru 
taberele din 2010 vor avea prevăzut cuantum ca  i în 2009.

Mai mult, pe lângă reducerea bugetului alocat taberelor, loca iile puse la 
dispozi ie studen ilor merituo i nu respectă niciuna din cerin ele ANST specificate în 
caietul de sarcini privind serviciile de cazare  i masă. Astfel, loca iile proprii:

- nu se încadrează în clasificarea de minim 2 stele / 3 margarete;
- nu se află în apropierea unui mijloc de transport în comun;
- nu se asigură apă caldă non stop;
- nu cazează un număr de maxim 4 studen i în cameră (camerele puse la 

dispozi ie în aceste loca ii de in un număr de 7 – 8 paturi, cu dimensiuni improprii 
unui adult);

Având în vedere cele men ionate, Uniunea Na ională a Studen ilor din 
România, nu agreează propunerea A.N.S.T de a organiza taberele studen e ti de 



vară în loca ii proprii. U.N.S.R consideră jignitoare această decizie, fa ă de studen ii 
integrali ti cu medii mari, de a oferi condi ii improprii de cazare  i odihnă, aflate cu 
mult sub limitele impuse de legisla ia  i standardele na ionale.

De asemenea, U.N.S.R este ferm convinsă de faptul că Direc ia Programe 
pentru Studen i din cadrul A.N.S.T, este doar un paravan al conducerii MECTS, un 
scut care să primească toate loviturile generate de incapacitatea fun ionarilor din 
minister de a organiza  i finaliza cu succes o licita ie corectă  i transparentă.

  
Pentru mai multe detalii, nu ezita i să ne contacta i
Poenaru Ion - Pre edinte UNSR
tel 0766556994/0742584229

 


