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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A  

TABEREI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ 
din cadrul proiectului 

TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul 
Dolj, contract nr.: POS DRU/161/2.1/G/136067 

 
 
CAP. I. REGULI GENERALE 

1. Pentru plecare, tinerii lor vor fi prezenţi în parcarea de lângă Mc Donald's Craiova, str. A.I. 
Cuza, la ora 900. Întoarcerea va avea loc în jurul orei 1800 în aceeaşi locaţie. 

 
2.   Obiectivele excursiei: derularea unor activităţi suport pentru consilierea şi orientarea 
profesională a elevilor din cadrul proiectului TRAVAIL - POS DRU/161/2.1/G/136067 - activităţi de 
dezvoltare personală şi profesională 
 
3. Ce lucruri luăm cu noi de acasă? 

 rucsac; 

 îmbrăcăminte şi încălţăminte sport; 

 mâncare: sandviş, biscuiţi, banane, napolitane etc. (pentru drum – mic dejun şi prânz) 

 apă plată; 

 şerveţele; pungi de nailon; 

 o haină mai groasă, în caz de frig; 

 pijama; 

 bani pentru vizitele culturale (în cazul în care participanţii vor hotărî de comun acord să le 
realizeze) 

 umbrelă. 
 
În cazul în care părinţii ştiu că fiul/fiica lor are probleme privind deplasarea cu autobuzul (stări 

de rău, de vomă) sunt rugaţi să ia legătura cu medicul de familie sau cu farmacistul pentru a le  
recomanda medicamente care se folosesc în astfel de situaţii pe care elevii participanţi le vor avea 
cu ei pe toată perioada derulării taberei.  
 
CAP. II. OBLIGATIILE PARTICIPANŢILOR LA TABĂRĂ 
1.Anterior deplasării, toţi participanţii care doresc să participe la tabără au următoarele obligaţii: 
a) să solicite toate informaţiile despre tabără; 
b) să îşi informeze părinţii referitor la activitate; 
c) să informeze organizatorii taberei despre orice probleme sau cerinţe speciale, probleme 
medicale, alergii, preferinţe în regimul alimentar, obiceiuri religioase speciale etc.; 
d) să înştiinţeze organizatorul grupului dacă are interdicţie de a practica sport, pentru a nu fi 
implicat în activităţi recreative care implică efort fizic; 
e) să citească atent şi să semneze regulamentul taberei înainte de plecare; 
f) să prezinte acordul semnat al părintelui; 
g) să prezinte organizatorului grupului o adeverinţă medicală eliberată de medicul de 

familie/medicul şcolar care să ateste starea "clinic sănătos". 

 
2. Pe durata deplasării spre/dinspre destinaţie, toţi participanţii care participă la tabără au 
următoarele obligaţii: 
a) să respecte condiţiile de siguranţă pe parcursul deplasărilor în grup cu autocarul; 
b) să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără; 
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c) să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării spre/dinspre 
tabără; 
d) să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri; 
e) să se conformeze comenzilor organizatorilor (coordonatorilor activităţilor şi însoţitorilor). 
 
3. Pe durata participării la excursie, toţi participanţii au următoarele obligaţii: 
a) să verifice condiţiile de siguranţă ale spaţiului de locuit/camerei; 
b) să utilizeze, cu responsabilitate, mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi 
electronice din dotarea locaţiei; 
c) să nu deterioreze mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi electronice din 
dotarea locaţiei; 
d) să înştiinţeze cadrul didactic însoţitor cu privire la defecţiunile mobilierului, ale obiectelor 
sanitare, ale echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei; 
e) să nu recurgă la remedierea defecţiunilor mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale 
echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei; 
f) să utilizeze, în siguranţă, spaţiile locaţiei (să nu sară peste scări, să nu coboare pe balustradă, 
să nu sară pe geam etc.) 
g) să nu aducă şi să nu utilizeze materiale/produse inflamabile sau cu risc inflamabil; 
h) să utilizeze, în siguranţă, produsele/aparatele de uz personal (deodorante, aparate de bărbierit 
etc.); 
i) să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, droguri şi alte substanţe care îi pot pune în pericol 
pe ei ori pe ceilalţi participanţi sau care pot determina alterarea percepţiei realităţii; 
j) să nu consume alimente alterate sau păstrate în condiţii neadecvate; 
k) să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi 
participanţi la tabără; 
l) să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul şederii în tabără; 
m) să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor la tabără; 
n) să respecte comenzile cadrului didactic însoţitor pe perioada taberei; 
o) să nu părăsească grupul/locaţia activităţii fără acordul însoţitorilor. 
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Tabelul cu numărul, numele şi prenumele participanţilor la 
TABĂRA DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ 

din cadrul proiectului 
TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul 

Dolj, contract nr.: POS DRU/161/2.1/G/136067 
 

precum şi datele de contact ale părinţilor/tutorilor lor legali instituiţi 
 

Nr 
crt 

Nume  
participant 

Prenume 
participant 

Nume și 
prenume 
părinte 
mamei 

Telefon contact 
părinte 

Email părinte 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
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PROCES – VERBAL, 
 
 Încheiat astăzi, 8 aprilie 2015, în urma prelucrării, însuşirii şi semnării Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a Taberei de dezvoltare personală şi profesională din cadrul 
proiectului TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din 
județul Dolj, contract nr.: POS DRU/161/2.1/G/136067, la Bran – judeţul Braşov.  
 

Participanţii lor participanţi la tabără au luat la cunoştinţă şi se angajează să respecte 
prevederile regulamentului mai sus menţionat. 
 

Nr. 
crt. 

Nume  
participant 

Prenume 
participant 

Unitatea de învăţământ în care este 
elev 

Semnătura 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 
Organizatori:  
Nume şi prenume: _____________________________________ Semnătura: ________________ 
Nume şi prenume: _____________________________________ Semnătura: ________________ 
Nume şi prenume: _____________________________________ Semnătura: ________________ 
  
 


