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Centrele de agrement pentru copii și tineri sunt structurile fără personalitate juridică, aflate în
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin direcțiile județene pentru sport și
tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a municipiului București sau în administrarea
autorităților administrativ-teritoriale ori a altor autorități sau instituții publice, care oferă
servicii de cazare, masă și agrement pentru organizarea de tabere și alte activități pentru copii
și tineri. În conținului prezentului document, centrul de agrement pentru copii și tineri va fi
asimilat conceptului de tabără școlară.
Taberele pentru copii și tineri sunt activitățile recreativ-educative desfășurate cu precădere în
perioada vacanțelor școlare în taberele școlare (centrele de agrement) din țară aflate în
subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. Acesta prin direcțiile județene de sport și
tineret organizează:

•

Tabere de agrement sunt minivacanţe (7 zile, 6 pensiuni complete) care au ca scop recreerea,
socializarea şi relaţionarea, prin îmbinarea activităţilor artistice, cu cele practice şi cu aventura.
Elevii vor învăţa să se bucure de călătorii, de distracţie şi de ceea ce pot învăţa şi construi
împreună.

•

Tabere tematice sunt minivacanţe (7 zile, 6 pensiuni complete) în care elevii beneficiază de
programe de educaţie nonformală, pe o anumită temă, în vederea dezvoltării unor abilităţi şi
competenţe complementare celor oferite în cadrul sistemului de învăţământ. Activităţile
recreative se întrepătrund cu cele educaţionale urmărind socializarea şi relaţionarea grupului.

•

Taberele naţionale sunt minivacanţe (7 zile, 6 pensiuni complete) în care elevii beneficiază de
programe de educaţie nonformală, facilitând accesul acestora la programe şi proiecte
specializate pentru dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe complementare celor oferite în
cadrul sistemului de învăţământ. Temele sunt de real interes pentru beneficiari, fiind în
concordanţă cu studiile, activităţile, abilităţile şi aptitudinile lor.

•

Taberele sociale sunt minivacanţe (6 zile, 5 pensiuni complete) care au ca scop integrarea în
societate a elevilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială, urmărind socializarea şi
relaţionarea grupului.

•

Taberele pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap sunt minivacanţe (6 zile, 5 pensiuni
complete) are au ca scop socializarea şi relaţionarea şi integrarea în societate a preşcolarilor,
elevilor şi studenţilor care necesită măsuri de protecţie în sprijinul recuperării şi incluziunii
sociale.
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Conform Institutului Național de Statistică (INS), în anul 2018 funcționau în România un număr
de 59 de tabere școlare (centre de agrement) în cele 7 regiuni de dezvoltare (în Regiunea
București-Ilfov nu există).

Fig. 1. Comparație număr de tabere școlare (centre de agrement) pe regiuni
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La nivelul Regiunii Vest regăsim 7 din cele 59 de tabere școlare (centre de agrement)
naționale, adică 11,86%.
La nivel de județ, regăsim tabere școlare (centre de agrement) în 28 din cele 41 de județe, cu minim
de 1 tabără școlară (centru de agrement) în cele mai multe cazuri -12 județe și un maxim de 8 tabere
școlare (centre de agrement) în jud. Sibiu.
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În ceea ce privește capacitatea de cazare a taberelor școlare (centre de agrement), în anul 2018,
regăsim în cele 59 de tabere școlare (centre de agrement) un număr de 6.704 paturi, cu o medie de
aproximativ 114 locuri pe tabără școlară (centru de agrement) .

Fig. 2. Comparație capacitate de cazare pe regiuni
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În Regiunea Vest taberele școlare (centrele de agrement) însumează circa 6% din capacitatea
de cazare, cu o medie de 57 de paturi.
În ceea ce privește sosirile în tabele școlare (centrele de agrement), în anul 2018, au fost
înregistrate 54.731 de persoane, ceea ce înseamnă în medie 927 de persoane pe fiecare tabără
școlară (centru agrement).
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Tabelul 1. Comparație număr de sosiri în tabere școlare (centre de agrement) pe regiuni (2016-2018)

2016

2017

2018

NORD-VEST

4.556

3.298

5.538

CENTRU

11.127

14.635

14.814

NORD-EST

10.250

10.267

12.139

SUD-EST

9.597

6.931

8.602

SUD-MUNTENIA

5.124

5.876

5.085

SUD-VEST OLTENIA

2.432

2.060

2.965

VEST

3.382

5.146

5.588

TOTAL

46.468

48.213

54.731
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În aproape toate regiuni se observă o creștere a numărului de sosiri.

Fig. 3 Procentul sosirilor în tabere școlare (centre de agrement) în Regiunea Vest raportat la nivel național
(2018)
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La nivelul Regiunii Vest vorbim despre 10,2% din numărul de sosiri și un raport de 800 de
persoane pe tabără școlară (centru de agrement).
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În ceea ce privește înnoptările, la nivelul anului 2018 au fost înregistrate 199.711 înnoptări,
ceea ce presupune că în medie în fiecare tabără școlară (centru de agrement) au fost petrecute
aproximativ 3.385 nopți.
Tabelul 2. Comparație număr de înnoptări în tabere școlare (centre de agrement) pe regiuni (2018)
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Fig. 3 Procentul înnoptărilor în tabere școlare (centre de agrement) în Regiunea Vest raportat la nivel național
(2018)
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La nivelul Regiunii Vest, în 2018 au fost înregistrate 8,5% din numărul total de înnoptări.
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Dacă este să raportăm înnoptările la sosiri, observăm că durata medie a șederii în taberele
școlare (centre de agrement) a fost de 3,65 zile, la jumătate față de durata unei tabere așa cum
este descrisă în tipologia de tabere din debutul documentului. La nivelul Regiunii Vest, durata
medie a șederii a fost de 3 zile, mai mică decât media națională.
În ceea ce privește indicele mediu de utilizare netă a capacității de cazare în taberele școlare
(centrele de agrement), rezultată ca raport între numărul total de înnoptări și capacitatea de
cazare a fost de 29,8%.
La nivelul Regiunii Vest, indicele mediu de utilizare netă a fost de 42,5%, superior mediei
național.
Tipuri de activități derulate în cadrul taberelor școlare (centrele de agrement):
- activități de agrement și excursii
- activități de formare profesională și educațională,
- concursuri și olimpiade școlare
Investițiile în modernizarea taberelor școlare (centrelor de agrement), de exemplu:
- infrastructură și dotări pentru spații de cazare
- spații de luat masa
- spații de agrement și recreere
Se va avea în vedere finanțarea unei tabere școlare (centru de agrement) pe județ.
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