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Tabăra Națională Educație Pentru Sănătate 

 
Perioada de desfășurare: 19-25.08.2019; 

 

Loc de desfășurare: Centrul de agrement Poieni Strâmbu, județul Timiș; 

 

Organizator: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș; 

 

Beneficiari: 40 de elevi ce vor fi  selectați la nivel național, în baza criteriilor de 

selecție; 

 

            Descriere:  Tabăra Națională Educație Pentru Sănătate are ca punct de plecare nevoia 

de informare, prevenire şi conştientizare a copiilor asupra riscurilor unui stil de viaţă 

nesănătos, a lipsei activităţii fizice şi a elementelor recreative din viaţa lor. În această tabără, 

participanţii vor avea parte de sesiuni de informare, ateliere recreative şi de dezvoltare 

personală, activităţi fizice şi jocuri, toate cu scopul de a îi învăţa despre ceea ce înseamnă şi ce 

implică un stil de viaţă sănătos, de la o nutriţie corespunzătoare pentru fiecare categorie de 

vârstă, până la activităţi fizice, implicare prin sport, dezvoltare personală, şi educaţie 

nonformală. Pentru o minte sănătoasă şi un corp sănătos este extrem de important ca toate 

aceste aspecte din viaţa unui copil să se dezvolte armonios, ţinând cont provocările existente. 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE: 

CRITERII ELIMINATORII 

Aplicanţii trebuie: 

 să fie elevi cuprinşi într-o formă de învăţământ, în clasele V-XII (inclusiv); 

 să aibă vârsta între 10-19 de ani; să fie cetăţeni români cu domiciliul în România; 

 să fie apţi din punct de vedere medical; 

 să aibă acordul scris al părinţilor, în vederea participării la tabără, în cazul minorilor; 

 să nu mai fi participat la nicio altă tabără organizată de Ministerul Tineretului și 

Sportului sau de către DJST/DSTMB în anul 2019. 

 

CRITERII DE SELECŢIE ŞI GRILA DE PUNCTAJ 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de selecţie 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

1 

 

Criteriul participativ 

implicarea aplicantului în activități ce sunt cuprinse în tema taberei sau 

similare – dovedită prin adeverinţe, diplome, contracte de voluntariat 

 

20 pct. 
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2 
Criteriul social  

tineri din mediul rural – dovedit prin acte de identitate 
20 pct.  

3 
Criteriul motivaţional 

scrisoare de intenţie  (formular anexat)  
20 pct.  

4 
Criteriul performanţelor şcolare  

elevi participanţi la olimpiadele şcolare, clasaţi pe locurile I – III, la 

fazele naţionale şi internaţionale – dovada constând în diplome 

20 pct.  

5 
Criteriul adecvării la domeniu  

dovezi ale cunoştinţelor, abilităților şi competenţelor în domeniu *) 
 

20 pct. 

 

 TOTAL 100 pct.  

 

*)dovedit prin diplome/adeverinţe privind participări la ateliere, seminarii, simpozioane, 

concursuri în domeniu/recomandare din partea profesorului de specialitate de la unitatea de 

învățământ de care aparține. 

 

 

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:  

 

Înscrierea participanţilor pentru tabăra naţională se realizează în baza următoarelor 

documente: 

 

A) formularul tip de înscriere (formular anexat); 

B) documentul de identitate (carte de identitate/certificat de naștere) - în copie; 

C) diplome/certificate/adeverinţe/contracte de voluntariat/recomandări, etc.- în copie; 

D) acordul scris al părinţilor. 

E) acordul părintelui privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 Se completează formularul de înscriere tipizat şi se transmite către DJST Timiș, însoţit 

de documentele solicitate. 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 

 

Dosarele se vor depune până la data de 02.08.2019; adresa de mail: djt.timis@yahoo.com, tel. 

0256/490469, persoana de contact Vîlcu Violeta 
 

REGULAMENT: 

 candidaţii vor fi admişi în urma selecţiei în limita locurilor disponibile. Vor fi 

selectaţi doar candidaţii care cumulează minimum 50 de puncte conform grilei de 

punctare. DJST/DSTMB organizatoare pot stabili limitele de vârsta ale 

candidaților, în funcție de specificul taberelor, cu condiția să se încadreze în marja 

de 10-19 de ani; 

 rezultatele selecţiei participanţilor la tabăra naţională vor fi postate pe site-urile 

DJST/DSTMB organizatoare; 

 vor fi contactați doar candidaţii admişi; 

 în cazul în care un beneficiar selectat îşi anunţă intenţia de a renunţa să participe, 

acesta va fi înlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezervă; 

mailto:djt.timis@yahoo.com
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 masa şi cazarea participanţilor va fi asigurată de către DJST/DSTMB, în cadrul 

centrelor de agrement/bazele turistice pe care le administrează, iar transportul va fi 

asigurat de către participanţi;  

 fiecare participant poate depune un singur formular de înscriere; 

 nu se iau în considerare formularele incomplete. 

 participnații vor avea asupra lor fișe medicale eliberate de către medicul de familie 

sau medicul școlii care vor conține obligatoriu avizul epidemiologic și 

vaccinările. Avizul va fi eliberat cu 24-48 ore înainte de  intrarea în tabără. 
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TABĂRA NAŢIONALĂ:  Educație Pentru Sănătate 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

I. Elemente de identitate ale solicitantului:  

Numele şi prenumele: 

…………………………......................................................................................., 

vârsta: ….., sex: ��M  �� F, unitatea de învățământ 

………………………............................................., 

adresa:  

......................................................................................................................................................, 

date de contact (telefon/fax/e-mail): ................................. ; ..................................... ; 

............................ . 

 

II. Categorie beneficiari 1:  

1 -tineri, elevi  �� �� 

2 - tineri cu activitate recunoscută şi rezultate remarcabile raportate la tema proiectului �� 

3 - tineri din mediul rural �� 

4 - tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi �� 

5 - voluntari ONGT �� 

6 - altă categorie �� 

 

III. Declar pe propria răspundere că datele din prezenta sunt în conformitate cu 

realitatea. 

IV. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului şi cu 

Regulamentul de tabără aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului. 

V. Declar că nu am mai beneficiat de nicio altă tabără organizată prin Ministerul 

Tineretului și Sportului sau prin Direcțiile din subordine în anul 2019. 

 

VI. De ce vrei să participi la această tabără? Cum crezi că te vor ajuta activitățile 

derulate în tabără la dezvoltarea personala? (Răspunsul este sub formă de 

eseu/scrisoare de intenţie - maxim 1 pagină ) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 Data                                             Nume şi prenume 

    

Semnătura 

                                                 
1 Se vor atașa documente justificative. 


