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Organizarea taberelor/ excursiilor/ expedițiilor şi a altor activități de timp 

liber 

 

În ceea ce privește organizarea taberelor/ excursiilor/ expedițiilor şi a altor activități de 

timp liber, facem următoarele precizări: 

-  Ministerul Educației a stabilit prin Ordinul MENCS nr. 3637/ 2016 (referitor la 

modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/ 2014 privind aprobarea 

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

sistemul de învăţământ preuniversitar), condițiile de organizare și desfășurare a taberelor, 

excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber. 

- Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi 

a altor activităţi de timp liber, aprobat ca anexă a OMENCS nr. 3637/ 2016, se aplică tuturor 

activităților de timp liber/ excursiilor/ taberelor/ expedițiilor şi conține prevederi specifice atât 

pentru activitățile care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învățământ, cât şi 

pentru cele care presupun deplasarea în altă localitate care presupun contractarea de servicii de 

transport/ cazare şi masă. 

- Cadrele didactice și/ sau unitățile de învățământ preuniversitar care organizează tabere, 

excursii, expediții şi alte activități de timp liber, au obligația să ia toate măsurile în vederea 

asigurării condițiilor de siguranță ale elevilor/ preșcolarilor pe durata activității respective.  

- Prevederile OMENCS nr. 3637/ 2016 se aplică doar în cazul în care organizarea taberei 

se face prin intermediul cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar, cărora le 

revine responsabilitatea asigurării respectării condițiilor prevăzute în Regulament. De asemenea, 

conform anexei nr.1  la OMENCS 3637/ 2016, părintele își exprimă în scris acordul ca fiul/ fiica 

sa să participe la tabără. Cadrul didactic care organizează activitatea are obligația de a înștiința 

părinții despre condițiile din tabără, program, trasee, drumeții etc., precum și despre 

regulamentul taberei.  

- La prevederile ordinului OMENCS 3637/ 2016, în contextul actual se adaugă 

prevederile legale specifice perioadei pandemice. 
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- Inspectoratul Școlar al Municipiului București nu are niciun fel de atribuții în aprobarea 

taberelor școlare. În situația în care activitățile organizate (tabere, excursii, expediții şi alte 

activități de timp liber) îndeplinesc toate condițiile legale în vigoare, decizia de participare este a 

părinților, a formatorilor/ animatorilor și a cadrelor didactice implicate. 

 

                                 INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE, 

                                                                Luciana-Denisa TRĂISTARU 
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