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P R O P U N E R E 

Standarde pentru tabere și activități de turism pentru tineret 

 

Taberele sau sejururile de turism pentru tineret sunt organizate pe localități/stațiuni și 
locații cu unități de cazare1, fiecare locație având un numar prestabilit de locuri și 
respectând următoarele norme generale: 

 

Nr. 
crt 

Propunere standard – unic sau progresiv Tip 
standard 

Standard minim de 
calitate  

Standard mediu de 
calitate 

Standard înalt de 
calitate 

1 Înaintea sosirii participanților în locație, se va asigură efectuarea dezinsecției, 
dezinfecției și deratizării, conform legislației în vigoare 

Obligatoriu 

2 Cazare în camere cu 6+ 
paturi, 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 

Cazare în camere cu 4-5 
paturi, 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 

Cazare în camere cu 2 și 
3 paturi, 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 

Progresiv 

3 Conexiune wi-fi în 
tabără, frigider disponibil 
în spațiile comune 

Conexiune wi-fi în 
tabără, frigider disponibil 
în spațiile comune și 
televizor în cameră 

Conexiune wi-fi în 
tabără, frigider și 
televizor în cameră 

Progresiv 

4 Grup sanitar comun 
pentru fiecare 15 
persoane cazate 
(maxim), dotat cu 
toaletă, hârtie igienică, 
duș și chiuvetă, cu apa 
rece și caldă 

Grup sanitar comun 
pentru fiecare 7 
persoane cazate 
(maxim), dotat cu 
toaletă, hârtie igienică, 
duș și chiuvetă, cu apa 
rece și caldă 

Camere dotate cu grup 
sanitar propriu (cu 
toaletă, prosop, hârtie 
igienică, duș și chiuvetă, 
cu apa rece și caldă în 
regim permanent), 
curățenia în cameră 
efectuându-se zilnic 

Progresiv 

                                                             
1 Pentru activități de turism pentru tineri desfășurate în campinguri, cu cazare în corturi sau 
căsuțe vor fi elaborate standarde diferite, care țin cont de specificul tipului de cazare 
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5 Interzicerea păstrării în 
camere a alimentelor 
perisabile și comunicarea 
regulii către participanți.  

Interzicerea păstrării în 
camere a alimentelor 
perisabile și comunicarea 
regulii către participanți. 
Dotarea spațiilor comune 
cu frigidere 

Interzicerea păstrării în 
camere a alimentelor 
perisabile și comunicarea 
regulii către participanți. 
Dotarea camerelor 
comune cu frigidere 

Progresiv 

6 Asigurarea a 3 mese pe zi în regim cantină sau bufet 
PRIN: 

(A) asigurarea preparării și păstrării alimentelor în 
condiții adecvate prin bucătărie autorizată 

ȘI 

bucătar și personal cantină calificați angajați (sau 
realizarea de activități ale școlilor de 
meserii/formare profesională în domeniu sub 
supravegherea profesorilor/formatorilor) 

SAU 

(B) contract cu un furnizor de servicii de 
catering/restaurant autorizat 

Asigurarea a 3 mese pe zi 
în regim cantină sau 
bufet, cu meniu elaborat 
de specialist în nutriție 
bazat pe produse locale, 
PRIN: 

(A) asigurarea preparării 
și păstrării 
alimentelor în condiții 
adecvate prin 
bucătărie autorizată 

ȘI 

bucătar și personal 
cantină calificați angajați 
(sau realizarea de 
activități ale școlilor de 
meserii/formare 
profesională în domeniu 
sub supravegherea 
profesorilor/formatorilor) 

SAU 

(B) contract cu un 
furnizor de servicii de 
catering/restaurant 
autorizat 

Progresiv 
alternativ 

7 Asigurarea de condiții și de spații adecvate pentru servirea meselor (sală de 
mese), pentru grupurile de tineri, însoțitori și coordonatori, în baza unui program 
convenit între organizator și prestator (centru de agrement, prestator de servicii) 

Obligatoriu 

8 Trusă de prim ajutor 
disponibilă în unitatea de 
cazare pe tot parcursul 
taberei/sejurului 

ȘI 

Instructaj SSM realizat la 
începutul 

Trusă de prim ajutor 
disponibilă în unitatea de 
cazare pe tot parcursul 
taberei/sejurului 

ȘI 

Instructaj SSM realizat la 
începutul 

Medic sau asistent 
medical prezent în 
unitatea de cazare pe tot 
parcursul 
taberei/sejurului 

ȘI 

Instructaj SSM realizat la 

Progresiv 
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taberei/sejurului 

ȘI 

Telefon disponibil pentru 
a apela urgențe 

ȘI 

Persoană responsabilă 
pentru intervenție în caz 
de urgență instruită 
pentru prim ajutor 

taberei/sejurului 

ȘI 

Telefon disponibil pentru 
a apela urgențe 

ȘI 

Persoană responsabilă 
pentru intervenție în caz 
de urgență instruită 
pentru prim ajutor 

ȘI 

Contract existent cu un 
furnizor de servicii 
medicale / de 
intervenție în caz de 
urgențe 

începutul 
taberei/sejurului 

 

9 Prepararea meniurilor și servirea meselor se vor realiză în spații special 
amenajate, autorizate sanitar-veterinar. Spațiile destinate servirii meselor vor 
avea o zonă specială pentru spălatul mâinilor înaintea intrării la masă, precum și 
toaletă, în condiții de igiena maximă. 

Obligatoriu 

10 Unitatea de cazare nu 
este dotată cu spații 
pentru petrecerea 
timpului liber și activități 
de învățare nonformală, 
DAR organizatorul a 
identificat și asigură 
posibilitatea de utilizare 
a unor asemenea spații în 
localitatea/stațiunea 
unde tinerii sunt cazați 

Unitatea de cazare 
dotată cu cel puțin un 
spațiu pentru petrecerea 
timpului liber și activități 
de învățare nonformală, 
închis (cu acces la lumină 
naturală și aerisire, dotat 
cu scaune, separat de 
spațiul de luat masa) sau 
deschis. 

Unitatea de cazare 
dotată cu spații pentru 
petrecerea timpului liber 
și activități de învățare 
nonformală, atât în spații 
deschise (pe timp 
favorabil), cât și în spații 
închise (pe timp 
nefavorabil, cu acces la 
lumină naturală și 
aerisire, dotat cu scaune, 
separat de spațiul de luat 
masa). 

Progresiv 

11 Programul de agrement și 
învățare nonformală al 
taberei acoperă minim 
70% din timpul integral 
de desfășurare a 
taberei/sejurului, este 
elaborat de o persoană 
având competențe de 
lucru cu tinerii (cel puțin 
experiență minimă în 

Programul de agrement și 
învățare nonformală al 
taberei acoperă minim 
70% din timpul integral 
de desfășurare a 
taberei/sejurului, este 
elaborat de o persoană 
având competențe de 
lucru cu tinerii (formator 
sau animator de vacanță) 

Programul de agrement și 
învățare nonformală al 
taberei acoperă minim 
70% din timpul integral 
de desfășurare a 
taberei/sejurului, este 
elaborat de o persoană 
având competențe de 
lucru cu tinerii (formator 
sau animator de 
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participarea la 
organizarea altor 
activități similare) și este 
comunicat tinerilor 
înainte de începerea 
taberei 

și este comunicat 
tinerilor înainte de 
începerea taberei 

vacanță), este realizat pe 
baza consultării tinerilor 
și este comunicat 
tinerilor înainte de 
începerea taberei 

12 În tabără sunt prezenți 
un director/coordonator 
de tabără și un 
coordonator de grup la 
fiecare 15 tineri (dacă 
grupul este mai mic de 
15 tineri coordonatorul 
de tabără poate juca și 
rolul coordonatorului de 
grup). 

Cel puțin unul dintre 
aceștia are competențe 
de formator sau animator 
de vacanță și este 
responsabil pentru 
gestionarea programului 

În tabără sunt prezenți 
un director/coordonator 
de tabără și un 
coordonator de grup la 
fiecare 10 tineri (dacă 
grupul este mai mic de 
10 tineri coordonatorul 
de tabără poate juca și 
rolul coordonatorului de 
grup). 

Cel puțin unul dintre 
aceștia are competențe 
de formator sau animator 
de vacanță și este 
responsabil pentru 
gestionarea programului 

În tabără sunt prezenți un 
director/coordonator de 
tabără și un coordonator 
de grup la fiecare 10 
tineri (dacă grupul este 
mai mic de 10 tineri 
coordonatorul de tabără 
poate juca și rolul 
coordonatorului de grup). 

În plus din echipa de 
organizare face parte un 
formator sau animator de 
vacanță care este 
responsabil pentru 
gestionarea programului 

 

13 Existența personalului pentru curățenie în spațiile de cazare 

SAU 

Contract cu un furnizor de servicii care prestează (și) curățenie 

Obligatoriu 

14 Colectarea selectivă a deșeurilor Obligatoriu 

15 Existența personalului care asigură paza în spațiile de cazare 

SAU 

Contract cu un furnizor de servicii care prestează (și) pază 

Obligatoriu 

16 Interzicerea fumatului în spațiile taberei (închise sau deschise), afișarea 
interdicției și comunicarea acesteia în cadrul sesiunii de instruire inițiale a 
participanlor 

Obligatoriu 

17 Interzicerea explicită a folosirii surselor ce pot genera incendii, în special a 
instalațiilor sau a surselor de foc improvizate și a lucrărilor neautorizate la 
instalațiile electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranță, precum şi 
folosirea unor instalații improvizate, afișarea interdicției și comunicarea acesteia 
în cadrul sesiunii de instruire inițiale a participanlor 

Obligatoriu 
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ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DIN TABĂRĂ 

 

Pentru bună organizare a taberei și pentru sporirea siguranței și securității tuturor 
participanților la tabără, dar și în funcție de specificul și durată taberei sunt luate în 
calcul următoarele categorii de personal implicați in organizarea si derularea activităților 
din tabără:  

1. Coordonator/director de tabără/sejur desemnat să monitorizeze activitatea din locație, 
care va avea în vedere, cel puţin, aplicarea următoarele măsuri:  

a. să verifice complexul turistic/unitatea de cazare, spațiile de cazare și de servire a mesei  
b. să gestioneze programarea activităților împreună cu restul echipei de organizare 
c. să asigure repartizarea participanților pe camere, în funcție de baza de date privind 

participanții  
d. să selecteze câte un Coordonator de grup la 5-10 tineri (pentru minori), 10-15 tineri 

(pentru majori) (în cazul taberelor organizate pentru copii preșcolari sau din învățământul 
primar – sub 10 ani - coordonatorul de grup va fi responsabil pentru 4-7 preșcolari)  

e. să evalueze riscurile asociate activităţilor propuse și să elaboreze un plan de gestionare a 
acestora, împreună cu coordonatorii de grup și să îl prezinte participanților la tabără în 
prima zi 

f. să asigure transportul operativ al participanților la unități medicale în cazul vătămărilor 
(apelând serviciul de urgență, asigurând contract cu medic, cu mijloace private) 

g. sa monitorizeze participantii la tabără prin toate mijloacele de care dispune și prin 
intermediul coordonatorilor de grup, asigurându-se ca aceștia au la dispoziție condițiile 
așteptate și dorite și respectă regulamentul și programul taberei 

h. 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 

i. să supravegheze prin intermediul Coordonatorilor de grup, participanții la tabără în 
vederea prevenirii accidentării acestora și a eventualelor pagube provocate de aceștia în 
spațiile de cazare și masă 

j. în caz de incidente să anunțe operativ organismele abilitate (salvare, poliție, pompieri)  
k. să organizeze la începutul taberei o sesiune de instruire pentru participanți în care să 

prezinte: programul, condiții de securitate și sănătate în activități, regulile taberei etc. 
Să utilizeze metode prietenoase pentru tineri în cadrul acestei prezentări 

l. 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;  

m. să manifeste pe toată durata taberei un comportament decent și adecvat funcției în 
cauză, exprimat prin limbaj corespunzator, vestimentație adecvată și seriozitate. 

 

2. Coordonator de grup desemnat sa coordoneze grupul de tineri, care va avea în vedere, 
cel puţin, aplicarea următoarele măsuri:  



 
Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România 

cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149 

 

6 

a. să cunoască şi să respecte atribuţiile ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru 
integritatea fizică şi psihică a grupului de tineri aflaţi în coordonarea sa, prin desfăşurarea 
corectă a activităţii sale, în conformitate cu instrucţiunile primite de către coordonatorul 
desemnat să monitorizeze activităţile din cadrul locaţiei  

b. să adapteze activităţile la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile şi ritmul participanţilor 
c. să supravegheze participanţii la tabără, în vederea prevenirii accidentării acestora şi a 

eventualelor pagube provocate de aceştia în spaţiile de cazare şi masă  
d. să se implice direct în activități 
e. să îşi desfăşoare activitatea 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  

f. să ia măsuri de prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanţilor 
g. să însoţească grupul la toate activitățile din programul taberei  
h. 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  

i. sa 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  

j. să manifeste un comportament decent şi adecvat funcţiei, manifestat prin limbaj 
corespunzător, vestimentaţie adecvată şi seriozitate  

k. 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  

l. în caz de incidente, să anunţe Directorul de tabără şi organismele abilitate (salvare, 
poliţie, pompieri) . 

 

3. Formatori și animatori care sunt responsabili pentru elaborarea și implementarea 
programului de agrement și învățare non-formală pe tot parcursul taberei / sejurului de 
turism pentru tineret. 
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REGULAMENT TABĂRĂ PENTRU PARTICIPANȚI 

 

I. SOSIRE ȘI CAZARE 

1. Părinții / tutorii / profesorii însoțitori vor semna la sosirea și la plecarea din tabără pentru 
fiecare participant. 

2. Participanţilor nu le este permis să părăsească tabăra fără acordul Directorului de tabără. 

3. Nu pot fi cazați în aceeași cameră participanți de sex opus, cu excepția fraților și a 
surorilor. 

4. Se interzice accesul băieților în camerele fetelor și a fetelor în camerele băieților, cu 
excepția cazurilor în care există permisiunea directorului de tabără. 

5. Participanții vor încuia ușa camerei lor doar atunci când părăsesc camera. 

6. Între ora stingerii și ora trezirii, participanții nu se vor plimba pe holuri sau în celelalte 
camere și vor păstra liniștea. 

7. Participanţilor le este interzis acesul în camere sau balcoane prin exteriorul hotelului. 

8. Participanţiilor le este permisă folosirea instalațiilor electrice doar în conformitate cu 
normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor (PSI). 

9. Participanții vor avea grijă să nu deterioreze bunurile aflate în dotarea taberei (mobilier, 
aparatură, pereți etc.). 

10. Participanţii nu vor deține și/sau utiliza în perimetrul taberei obiecte care pot provoca 
degradarea spațiilor de cazare (jucării lipicioase care pot afecta pereții, jucăriile cu praf tip 
„modellino” etc.). 

11. În cazul în care participanții, în mod deliberat sau nu, produc daune unității de cazare, 
masă, agrement, echipamentelor, altor persone etc., părinții/tutorii legali se obligă ca să 
suporte costurile aferente. 

12. Activitățile sportive (alergarea, tropăielile, jocurile dinamice și aruncarea de obiecte 
etc.), zgomotele puternice, țipetele și muzica la volum ridicat sunt interzise în spațiul de 
cazare. 

13. Sunt interzise alergarea și îmbrâncirea în zona balustradelor. Se va acorda atenţie urcării 
şi coborârii scărilor. 

II. SIGURANȚĂ 

14. Participanții nu vor deține sau folosi obiecte care pot pune în pericol sănătatea lor sau a 
altor persoane (artificii, explozibili, substanţe chimice, toxice, iritante sau obiecte 
contondente, tăioase, puști cu bile, lasere etc.). 

15. Participanții nu vor deține sau consuma substanţe interzise (alcool, tutun, droguri, băuturi 
energizante etc.). 
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16. La activități și ateliere, participanții vor respecta întocmai regulile de siguranță 
prezentate de coordonatori. 

17. Participanţii nu au voie să se caţere pe clădiri, stâlpi, copaci, garduri, instalaţii sportive, 
să se aplece peste marginile fântânilor, balcoanelor etc. 

18. Participanții se vor asigura înainte de a traversa strada. 

19. În drumeţii, participanţii nu vor părăsi grupul și vor urma regulile indicate înainte de 
plecare. 

20. Participanţii nu vor consuma ciuperci, plante, fructe de pădure etc. sau apă din izvoare, 
pârâuri, lacuri, fără acordul personalului taberei. 

21. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele îmbolnăviri ale participanţilor 
care se dovedesc că provin din consumarea unor alimente care nu fac parte din cele puse la 
dispoziţie de către organizatori. 

22. Participanții nu își vor însuși obiecte care nu le aparțin. În cazul în care găsesc astfel de 
obiecte, vor anunța imediat personalul taberei. 

23. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția obiectelor 
participanților. 

24. Se iterzice focul deschis în incinta taberei și în împrejurimile acesteia. 

III. MEDICALE 

25. Participanții nu vor aduce cu ei în tabără medicamente decât dacă urmează un tratament 
prescris de medic. În acest caz, vor lua tratamentul numai sub supravegherea cadrului 
medical din tabără. 

26. Părinţii se obligă să furnizeze informaţii complete despre starea de sănătate a copiilor, 
posibile alergii, predispoziţii la diferite boli, precum şi afecţiuni . 

IV. PROGRAM 

27. Participanții se angajează să participe integral la toate activitățile din programul taberei. 

28. După mese, toți participanții vor returna farfuriile, tacâmurile, paharele și platourile la 
locul indicat pentru debarasare. 

29. Fiecare membru al taberei este responsabil de păstrarea curățeniei în camera, în spațiile 
de activități, precum și pe traseul drumețiilor. 

30. Participanţii vor primi un ecuson cu numele lor și al echipei, pe care îl vor purta pe toată 
durata taberei. 

31. Participanţii nu vor utiliza telefonul mobil și alte dispozitive electronice în timpul 
activităților (diminuează puterea de concentrare a copiilor, putând duce la disfuncționalități 
în activități și deplasări sau chiar la accidente prin distragerea atenției! (telefonul poate fi 
folosit dimineața înainte de înviorare, după masa de prânz și după ultima activitate de seară). 

32. Participanții vor avea o atitudine respectuoasă față de toate persoanele din tabără și nu 
vor deranja prin comportamentul lor pe ceilalţi participanţi.. 
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33. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru accidentele cauzate de nerespectarea 
prezentului regulament. 

34. Participanții nu vor purta haine indecente sau vestimentație neadecvată activităților. 
 


