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Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

Ordinul nr. 123/2018 pentru aprobarea Metodologiilor
privind organizarea taberelor  cu caracter social  pentru
elevi și a taberelor pentru preșcolarii, elevii și studenții
cu  handicap,  împreună  cu  asistenții  personali  și
asistenții personali profesioniști

În vigoare de la 26 februarie 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 176 din 26 februarie 2018. Formă aplicabilă la 15 aprilie 2018.
Având în vedere:
- art. 3 alin. (1) lit. t) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și

tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București;
- Nota de fundamentare nr. 239 din 8.02.2018,

în  temeiul  art.  8 alin.  (4) din  Hotărârea  Guvernului  nr.  11/2013  privind  organizarea  și  funcționarea
Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Se aprobă Metodologiile privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi și a taberelor
pentru  preșcolarii,  elevii  și  studenții  cu  handicap,  împreună  cu  asistenții  personali  și  asistenții

personali profesioniști, prevăzute în anexele nr. 1 și 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 bis.

Direcția activități pentru studenți și tabere va comunica prezentul ordin direcțiilor de specialitate din
cadrul  Ministerului  Tineretului  și  Sportului  și  direcțiilor  județene  pentru  sport  și  tineret,  respectiv

Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispozițiile Ordinului ministrului tineretului și
sportului nr.  325/2017 pentru  aprobarea Metodologiei privind  organizarea  taberelor  cu  caracter

social  pentru  elevi  pe  perioada  vacanțelor  școlare  și  a Metodologiei privind  organizarea  taberelor  pentru
preșcolarii,  elevii  și  studenții  cu  handicap,  împreună  cu  asistenții  personali  și  asistenții  personali
profesioniști, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 și 265 bis din 14 aprilie 2017.

Prezentul  ordin  se  publică  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  și  intră  în  vigoare  la  data
publicării.

Ministrul tineretului și sportului,

Ioana Bran

București, 12 februarie 2018.
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https://lege5.ro/App/Document/gi3tcmrthe4q/alegeconsolidare
dataincarcare:
https://lege5.ro/App/Document/gmztonzuga/hotararea-nr-11-2013-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-tineretului-si-sportului?pid=65359359&d=2018-04-15#p-65359359
https://lege5.ro/App/Document/geztmnbygm/hotararea-nr-776-2010-privind-organizarea-si-functionarea-directiilor-judetene-pentru-sport-si-tineret-respectiv-a-directiei-pentru-sport-si-tineret-a-municipiului-bucuresti?d=2018-04-15
https://lege5.ro/App/Document/gmztonzuga/hotararea-nr-11-2013-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-tineretului-si-sportului?pid=63703893&d=2018-04-15#p-63703893
https://lege5.ro/App/Document/gi3temrsgq4q/anexele-nr-1-si-2-la-ordinul-ministrului-tineretului-si-sportului-nr-123-2018-pentru-aprobarea-metodologiilor-privind-organizarea-taberelor-cu-caracter-social-pentru-elevi-si-a-taberelor-pentru-presco?d=2018-04-15
https://lege5.ro/App/Document/gi3temrsgq4q/anexele-nr-1-si-2-la-ordinul-ministrului-tineretului-si-sportului-nr-123-2018-pentru-aprobarea-metodologiilor-privind-organizarea-taberelor-cu-caracter-social-pentru-elevi-si-a-taberelor-pentru-presco?d=2018-04-15
https://lege5.ro/App/Document/ge2tmnrtga3a/ordinul-nr-325-2017-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-organizarea-taberelor-cu-caracter-social-pentru-elevi-pe-perioada-vacantelor-scolare-si-a-metodologiei-privind-organizarea-taberelor-pentru-pr?d=2018-04-15
https://lege5.ro/App/Document/ge2tonzwhe4q/metodologia-privind-organizarea-taberelor-cu-caracter-social-pentru-elevi-pe-perioada-vacantelor-scolare-din-04042017?d=2018-04-15
https://lege5.ro/App/Document/ge2tonzxgaya/metodologia-privind-organizarea-taberelor-pentru-prescolarii-elevii-si-studentii-cu-handicap-impreuna-cu-asistentii-personali-si-asistentii-personali-profesionisti-din-04042017?d=2018-04-15
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