
 

 

RETROSPECTIVĂ A ACTIVITĂȚII ANOSR ÎN ANUL 2014 

Începutul anului 2014 a debutat cu discuții despre Legea Bugetului propusă de Guvern și 

adoptată de Parlamentul României în 4 decembrie. Cu toate că a existat o ușoară creștere a 

bugetului educației, ANOSR a fost nemulțumită de valoarea acesteia, considerând că banii 

alocați acestui sector sunt încă mult prea puțini pentru a putea vorbi de un sistem 

educațional de calitate, accesibil pentru toți tinerii cu potențial din România. Reamintim, de 

asemenea, că în urma celui mai mare protest studențesc din ultimii 10 ani organizat pe 13 

noiembrie 2013 – aproximativ 10.000 de studenți în 10 centre universitare, Guvernul a 

anunțat în Legea Bugetului o creștere a subvenției cămine-cantine cu 10% (prima creștere 

de acest fel după mai bine de 7 ani) și creșteri salariale pentru profesorii debutanți și medicii 

rezidenți, măsuri aflate pe lista de revendicări ale ANOSR. 

ANOSR a continuat discuțiile despre finanțarea educației cu Ministerul Educației Naționale și 

după adoptarea Legii Bugetului, pentru a fi încheiată o strategie pe termen mediu între MEN 

și Ministerul Finanțelor, astfel încât, în termen de câțiva ani, să se poată ajunge la 

dezideratul de 6% din PIB pentru educație prevăzut în Legea Educației, discuții care însă nu 

s-au concretizat în acțiuni reale.   

Mai multe detalii: http://www.6pentrueducatie.ro/noi-negocieri-intre-studenti-si-ministerul-

educatiei/ 

http://www.6pentrueducatie.ro/studentii-au-protestat-ieri-in-toata-tara/ 

În luna februarie, ANOSR a început participarea la discuțiile purtate în Consiliul Național 

pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) legate de propunerea de metodologie de 

finanțare a universităților reușind să o influențeze în interesul studenților. Cu toată că nu a 

fost adoptată o nouă metodologie de finanțare în anul 2014, la finele acestui an au fost 

reluate discuțiile pentru metodologia din 2015, fiind păstrate majoritatea propunerilor 

susținute de ANOSR în prima parte a anului. În acest moment, propunerea de metodologie a 

fost asumată de Ministerul Educației, fiind în dezbatere publică pe site-ul acestuia. Printre 

modificările importante pentru studenți se numără creșterea ponderii indicatorilor care țin de 

experiența directă a studenților în finanțarea suplimentară – cum ar fi raportul dintre numărul 

studenților și numărul de cadre didactice, ponderea mobilităților prin programul ERASMUS și 

ERASMUS MUNDUS, capacitatea universităților de a integra persoanele provenite din medii 

dezavantajate în programe educaționale, contribuția universității la fondul de burse, 

activitatea practică pentru ciclul de studii licență sau numărul de locuri în cămine studențești. 

De asemenea, CNFIS a propus introducerea, pentru pilotare, a altor indicatori noi, de interes 

pentru studenți: monitorizarea angajabilității absolvenților, finalizarea programelor 

educaționale de către persoane provenite din medii dezavantajate socio-economic, 

activitatea de practică (inclusiv pentru studenții de la master) sau transparența universităților. 

Mai multe detalii: 

http://www.anosr.ro/universitatile-vor-pierde-bani-daca-nu-raspund-nevoilor-studentilor/ 

Propunerea metdologiei de pe site-ul MECS: http://www.edu.ro/index.php/articles/22332 
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Tot în februarie, ANOSR a fost unul dintre susținătorii campaniei European Students` Union 

(ESU) ”Vote for Education”, cerându-le candidaților la alegerile europarlamentare să își 

asume susținerea educației în eventualele mandate pe care le vor obține la Parlamentul 

European.  

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/studentii-cer-candidatilor-la-alegerile-

europarlamentare-sa-sustina-educatia-in-parlamentul-european/ 

De asemenea, ANOSR a încheiat și un parteneriat cu platforma ”Practica Ta”, promovând 

astfel o serie de oportunități de practică, internship și locuri de muncă în rândul studenților 

din România. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/prima-platforma-de-stagii-de-practica-pentru-studenti/ 

În luna martie, membrii ANOSR s-au întâlnit la Oradea, în cadrul Adunării Generale 

organizate de Asociația ”Gheorghe Șincai” a Studenților în Istorie (ASI) și Asociației 

Studenților Farmaciști din Oradea (ASFO), cu sprijinul Universității din Oradea, pentru a 

discuta problemele cu care se confruntă studenții. Astfel, în urma discuțiilor, reprezentanții 

studenților au tras un semnal de alarmă față de rata mare a abandonului universitar din 

România, cerându-i Ministrului delegat Mihnea Costoiu să își respecte promisiunile în ceea 

ce privește creșterea burselor sociale și adoptarea unei metodologii care să facă funcționale 

Centrele de Consiliere și Orientare în Carieră. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/adunarea-generala-anosr-liderii-studentilor-din-

romania-se-reunesc-la-oradea/ 

http://www.anosr.ro/organizatiile-studentesti-ii-cer-ministrului-mihnea-costoiu-sa-isi-respecte-

promisiunile/ 

După Adunarea Generală, ANOSR a lansat un studiu despre situația sistemului de burse 

românesc, concluzionând că bursele sociale sunt un eșec în ceea ce privește reducerea 

ratei de abandon universitar, studiul arătând că 40% dintre studenții care se înmatriculează 

în anul I de studii renunță până la finele anului terminal. Printre recomandările din studiu s-

au numărat creșterea fondului total de burse, stabilirea unui plafon minim de 30% din fondul 

total de burse pentru bursele sociale, stabilirea unui cuantum minim pentru bursele sociale 

în funcție de zonele de dezvoltare și eliminarea criteriilor de performanță pentru acordarea 

burselor sociale. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/bursele-sociale-un-esec-al-ministerului-educatiei-in-

privinta-reducerii-ratei-abandonului-univesitar/ 

Tot în luna martie, ANOSR s-a alăturat demersului European Students` Union (ESU) prin 

care li s-au cerut liderilor lumii să ia măsuri pentru oprirea declanșării unui potențial război 

cauzat de situația tensionată din Ucraina. ESU a atras atenția asupra numeroaselor încălcări 

ale drepturilor omului care au avut loc în timpul protestelor de pe Maidan, arătând că un 

număr semnificativ de studenți au fost supuși la abuzuri neacceptabile – de la exmatriculări, 

până la bătăi cauzatoare de moarte. ANOSR a trimis în acest sens și o scrisoare adresată 

Președintelui României și Ministrului Afacerilor Externe. 
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Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/studentii-europeni-catre-liderii-lumii-lasati-ucraina-sa-

si-hotarasca-singura-soarta/ 

În aprilie, ANOSR a lansat un studiu care a urmărit eficiența Centrelor de Consiliere și 

Orientare în Carieră din universități, constatând că universitățile au în centre, în medie, 1 

angajat la 8493 de studenți. Mai mult decât atât, studiul a arătat și faptul că foarte mulți 

dintre angajați nu sunt încadrați cu COR specific în domeniul consilierii în carieră sau 

consilierii psihologice, neexistând reglementări clare care să definească normele de 

funcționare a acestor centre la nivel național. Printre recomandările din studiu s-a numărat 

adoptarea unei metodologii cadru de funcționare a centrelor de către Ministerul Educației, 

finanțarea corespunzătoare a activității acestora, creșterea numărului de angajați, precum și 

transparentizarea activității acestora. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/serviciile-de-consiliere-si-orientare-in-cariera-un-

mecanism-nefunctional-implementat-de-ministerul-educatiei/ 

De asemenea, la doi ani de la adoptarea Statutului Studentului, ANOSR a lansat un Raport 

de Implementare a prevederilor acestui document, pentru a vedea modul în care studenții 

percep că le sunt respectate drepturile pe care le au. Raportul a arătat că încă există 

universități care nu au adoptat un statut propriu al studentului, deși legea le obliga să facă 

acest lucru în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a documentului 

național și că, deși situația este mai bună comparându-o cu anul trecut, încă sunt multe 

drepturi nerespectate ale studenților – cum ar fi dreptul la suport de curs pentru toți studenții, 

dreptul de a-ți contesta nota primită, dreptul la o bursă socială care să acopere cheltuielile 

minime de cazare și masă sau dreptul la înregistrarea tuturor cererilor depuse de studenți.  

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/probleme-in-respectarea-drepturilor-studentilor-chiar-

si-la-2-ani-de-la-garantarea-lor-prin-ordin-de-ministru/ 

Tot în aprilie, ANOSR a organizat și un eveniment destinat întăririi capacității organizațiilor 

studențești de a atrage fonduri nerambursabile, coordonat de Liga Studenților Universității 

”Eftimie Murgu” din Reșița (LSUEM), cu sprijinul Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița. 

Proiectul a reunit 40 de membri ai organizațiilor studențești care, ulterior, au deprins 

capacități de scriere de proiecte. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/anosr-intareste-capacitatea-organizatiilor-studentesti-

de-a-atrage-fonduri-nerambursabile/ 

La finele lunii, a fost organizată la Brașov Adunarea Generală Extraordinară ANOSR, care a 

strâns la un loc liderii organizațiilor studențești din România, pentru a discuta aspecte legate 

de dezvoltarea mișcării studențești din România. Evenimentul a fost organizat de Asociația 

Studenților Militari din Brașov (ASMB), cu sprijinul Academiei Forțelor Aeriene ”Henri 

Coandă” din Brașov. 

Mai multe detalii: http://www.asmbv.ro/singleportfolio8.html 

Luna mai am dedicat-o omagierii celor mai apreciați profesori de către studenții din 

România, profesori pe care i-am aplaudat la București la ”Gala Profesorului Bologna”. 

Proiectul a fost organizat de Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC) și Asociația 

Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune (ASCIG), cu sprijinul Academiei de 
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Studii Economice din București și s-a desfășurat pe parcursul a 5 luni, timp în care studenții 

au putut să-i nominalizeze pe profesorii care le-au inspirat viața studențească, aceștia fiind 

ulterior evaluați incognito de către studenți evaluatori pregătiți să recunoască abilitățile și 

calitățiile Profesorului Bologna. Pentru distincția de ”Profesor Bologna” au fost nominalizați 

aproximativ 700 de profesori, 107 dintre ei fiind și răsplătiți cu aceasta pentru faptul că 

implementează un învățământ centrat pe student. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/studentii-ii-premiaza-pe-marii-profesori-din-

universitatile-romanesti/ 

http://www.anosr.ro/marii-profesori-care-ne-inspira-au-fost-premiati-la-gala-profesorului-

bologna-editia-2014/ 

La finele lunii, ANOSR a organizat proiectul tradițional ”Next JR”, care își propune să 

pregătească următoarele generații de lideri ai mișcării studențești. Proiectul a fost organizat 

de Liga AC, cu sprijinul Universității Politehnica Timișoara.  

În luna iunie, ANOSR a organizat a II-a ediție a proiectului național „Universități de Vară 

pentru Elevi”, care a oferit șansa trăirii experienței de student unui număr de peste 1000 de 

elevi absolvenți de clasa a XI-a. Astfel, organizațiile studențești din 14 universități din 10 

centre universitare, cu sprijinul universităților, au organizat cursuri ”universitare” pentru elevi, 

încheiate cu o sesiune de examene, alături de multe activități de dezvoltare personală și 

profesională, ajutându-i pe aceștia să își dea seama ce facultate li se potrivește cel mai bine 

sau dacă alegerea deja făcută este în acord cu abilitățile și interesele lor. Proiectul a obținut 

premiul I la secțiunea Educație, Învățământ, Ceretare în cadrul Galei Societății Civile, fiind 

considerat cel mai bun proiect educațional al anului 2013. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/ca-sa-stie-ce-ii-asteapta-la-facultate-elevii-pot-incerca-

pe-propria-piele-viata-de-student/ 

http://www.anosr.ro/universitatile-de-vara-pentru-elevi-proiectul-educational-al-anului-2013/ 

Luna iulie a fost marcată de emiterea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2014, care 

a stârnit o serie de controverse în mediul academic, dar și în opinia publică. ANOSR a 

reacționat imediat după publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, exprimându-și 

nemulțumirea față de eliminarea prevederii care limita mandatele de rector la 8 ani și 

înlocuirea acestuia cu formularea ”maxim 2 mandate succesive”, eliminarea limitării la 

maxim 2 mandate succesive pentru cadrele didactice din Senatele Universitare, eliminarea 

definitivă a incompatibilității rector-parlamentar, introducerea doctoratului la frecvență 

redusă, posibilitatea înființării de universități private de persoane fizice, posibilitatea 

școlarizării cu peste 10% din cifra recomandată de ARACIS sau posibilitatea de a candida 

pentru funcții de conducere oferită cadrelor didactice care ajung la vârsta pensionării. Mai 

mult decât atât, ANOSR a cerut și demisia imediată a Ministrului delegat pentru Învățământ 

Superior Mihnea Costoiu, pentru prevederile abuzive din OUG legate de învățământul 

superior, dar și pentru lipsa de consultare a studenților față de emiterea ordonanței. La scurt 

timp după reacția publică a ANOSR, a urmat o întâlnire între reprezentanții studenților și 

Ministerul Educației, în care ANOSR a cerut emiterea unor documente consecvente care să 

elimine posibilitatea abuzurilor permise de prevederile OUG, precum și alte măsuri pentru 

îmbunătățirea sistemului de învățământ superior, primind asumări ferme că Ministerul nu va 
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mai emite documente importante pentru învățământul superior fără consultarea și 

informarea prealabilă a studenților. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/studentii-cer-demisia-ministrului-pentru-invatamant-

superior-pentru-dezastrul-din-sistem-cauzat-de-schimbari-legislative-demne-de-tarile-din-

lumea-a-treia/ 

http://www.anosr.ro/studentii-continua-actiunile-impotriva-abuzurilor-permise-de-oug-

492014/ 

Mai mult, alături de Societatea Academică din România, ANOSR s-a întâlnit și cu Avocatul 

Poporului Victor Ciorbea căruia i-a cerut să sesizeze Curtea Constituțională pentru ca 

aceasta să se pronunțe cu privire la constituționalitatea OUG-ului. ANOSR a considerat că o 

parte considerabilă din prevederile ordonanței nu pot fi justificate ca fiind măsuri care să 

rezolve situații de urgență, așa cum prevede Constituția României. Avocatul Poporului a 

promis că va analiza solicitările venite din partea societății civile, însă din răspunsurile date 

de dumnealui s-a înțeles că așteaptă să vadă cine mai are nemulțumiri față de prevederile 

documentului, fără să țină cont de argumentele legate de constituționalitatea sau 

neconstituționalitatea actului emis de guvern. 

Mai multe detalii: http://www.romaniacurata.ro/ciorbea-englezii-beau-ceai-si-au-pisici-afla-ce-

legatura-exista-intre-declaratie-si-legea-educatiei-contacteaza-l-si-tu-pe-avocatul-poporului/ 

Începutul lunii august a regăsit ANOSR la Cluj, unde a avut loc Forumul Organizațiilor 

Studențești din România, cel mai mare și complex eveniment studențesc de dezbatere a 

politicilor educaționale și de tineret din țară, organizat de Organizația Studenților din 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu sprijinul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 

Evenimentul a reunit 300 de reprezentanți ai studenților care, timp de o săptămână, au 

participat la 10 ateliere de lucru pe teme de dezvoltare a mișcării studențești – de la 

drepturile studenților, reprezentarea studenților, până la scrierea de proiecte, managementul 

organizațiilor studențești sau comunicare publică, au participat la diverse evenimente sociale 

– Târgul Organizațiilor Studențești, vizită în Cluj-Napoca, evenimente tematice, totul 

încheiându-se cu Adunarea Generală a ANOSR, în cadrul căreia s-a stabilit strategia alianței 

pentru următorul mandat și s-a ales un nou Birou de Conducere. Printre prioritățile stabilite 

pentru anul următor s-au numărat reducerea efectelor negative ale OUG 49/2014, creșterea 

finanțării educației, adoptarea de măsuri care să reducă abandonul universitar, creșterea 

participării studenților și a tinerilor la alegerile prezidențiale, respectarea dreptului tuturor 

studenților de a beneficia de 50% reducere la transportul local în comun, creșterea burselor 

sociale sau adoptarea unei metodologii de funcționare a centrelor de consiliere și orientare 

în carieră. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/studentii-si-au-stabilit-prioritatile-pentru-anul-urmator/ 

Aflați la Cluj, reprezentanții studenților au organizat și un manifest prin care au vrut să 

simbolizeze faptul că lipsa de consultare a studenților de către Ministerul Educației Naționale 

este specifică perioadei comuniste, mărșăluind pe străzile din centrul Clujului cu bandă 

neagră lipită pe gură, purtând pe brațe tablouri ale Miniștrilor Educației, totul pe acorduri 

muzicale din perioada comunistă. În timpul protestului, li s-a cerut demisia celor doi Miniștri 

de la cârma Educației, Ministrul Remus Pricopie și Ministrul delegat Mihnea Costoiu. 
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Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/consultarea-studentilor-s-a-intors-in-perioada-

comunista/ 

La mijlocul lunii, ANOSR a organizat Taberele Sociale pentru Studenți în Vama Veche, 

oferindu-și astfel locurile de tabără primite de la Ministerului Tineretului și Sportului unor 

studenți proveniți din categorii socio-economice dezavantajate: studenți din familii cu venituri 

reduse, studenți cu dizabilități, studenți orfani, studenți de etnie romă sau studenți din mediul 

rural. Participanții s-au înscris pe baza unui formular online pus la dispoziție pe site-ul 

ANOSR și au fost selectați pe baza unei scrisori de motivație. În cadrul taberei, în care mulți 

dintre studenții participanți au văzut pentru prima dată marea, au avut loc o serie de 

dezbateri despre echitatea în sistemul de învățământ superior și problemele cu care se 

confruntă tinerii cu probleme socio-economice, dar și multe activități recreative, de la fitness 

și aerobic la orele dimineții, până la jocuri de socializare și strategie la ore târzii ale nopții.  

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/rezultate-selectie-tabere-anosr-pentru-studenti/ 

De asemenea, la sfârșitul lunii august, ANOSR a organizat și proiectul ”Summer Camp” 

ANOSR, desfășurat la munte, la Poiana Mărului, destinat socializării și cunoașterii între 

organizațiile studențești din România. Organizatorii evenimentului au fost Liga Studenților 

din Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița (LSUEM), aceștia pregătind pentru participanți 

de la jocuri de basseball, până la seri tematice de talente. 

Mai multe detalii: https://www.youtube.com/watch?v=FI65fJ_NgqU&feature=youtu.be 

Deranjați de lipsa totală de reacție a Avocatului Poporului la numeroasele sesizări legate de 

neconstituționalitatea OUG 49/2014, luna septembrie a debutat pentru ANOSR cu 

exprimarea nemulțumirilor legate de pasivitatea domnului Victor Ciorbea, în contextul în care 

la întâlnirea de la mijlocul lunii iulie, dânsul afirmase că analiza aspectelor invocate de 

societatea civilă față de această ordonanță este într-o stare ”foarte avansată”. ANOSR a 

asociat la acea vreme lipsa de reacția a Avocatului Poporului cu reaua voință, lipsa de 

verticalitate și servilismul acestuia față de putere. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/studentii-s-au-saturat-de-lipsa-de-reactie-a-avocatului-

poporului-privind-ordonanta-de-urgenta-ce-modifica-legea-educatiei/ 

Critici au fost aduse și Ministerului Educației pentru modul pripit în care a reglementat 

programele postliceale din universități, permițând instituțiilor de învățământ superior să 

organizeze programe de postliceală fără o evaluare prealabilă a vreunei agenții de asigurare 

a calității, așa cum se întâmplă pentru restul programelor din universități. De asemenea, 

ANOSR a făcut apel la universități să informeze corect studenții și elevii cu privire la 

programele de studii pe care le oferă, apelul ANOSR venind în urma apariției mai multor 

anunțuri de recrutare la programe postliceale date de câteva universități, în care elevilor li se 

sugera mincinos ideea că programele postliceale din cadrul instituției sunt parte a 

învățământului superior, promițându-li-se tototdată echivalarea totală a unui an de 

postliceală cu un an de facultate, în cazul în care aceștia iau ulterior bacalaureatul. ANOSR 

s-a arătat îngrijorată de faptul că acest lucru este posibil să aibă loc în contextul legislativ 

actual, întrucât recunoașterea studiilor postliceale efectuate anterior admiterii la un program 

universitar se face prin decizia Senatului Universitar, care, în lipsa unei preocupări vădite 
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pentru calitatea actului educațional, poate recunoaște integral un an de studii postliceale, 

echivalându-l cu unul universitar. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/studentii-critica-organizarea-pripita-a-programelor-

postliceale-in-universitati/ 

Tot în luna septembrie, ANOSR a organizat un eveniment dedicat membrilor organizațiilor 

studențești responsabili cu gestiunea resursei umane, care a avut loc la Chevereș, lângă 

Timișoara. Evenimentul a fost organizat de Sindicatul Studenților la Cibernetică (SiSC), cu 

sprijinul Ligii AC din Timișoara. 

Înaintea începerii anului universitar, ANOSR a avut și o întâlnire cu reprezentanții 

Ministerului Educației în care au fost discutate așteptările studenților de la noul an 

universitar. Printre subiectele discutate s-au numărat îmbunătățirea relației de comunicare 

dintre Minister și studenți, creșterea finanțării educației, găsirea unui mecanism de creștere 

a burselor sociale, adoptarea unei metodologii de funcționare a centrelor de consiliere și 

orientare în carieră, rezolvarea problemelor legate de reducerea de transport de 50% pentru 

studenți, adoptarea unui mecanism care să permită organizarea de mobilități interne și 

metodologia de finanțare a universităților. Ministrul Mihnea Costoiu și-a asumat că va exista 

o creștere a bugetului educației în anul următor, adoptarea unei metodologii de funcționare a 

centrelor de consiliere și orientare în carieră, precum și a unei pentru mobilități, și-a asumat 

găsirea unor soluții pentru rezolvarea problemelor legate de transportul studenților, acolo 

unde există, și-a asumat adoptarea unei metodologii de finanțare a universităților până la 

finele anului și și-a reafirmat susținerea pentru participarea studenților în procent de 25% la 

alegerea rectorului. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/anosr-studentii-si-au-discutat-prioritatile-pe-noul-an-

universitar-cu-ministrul-mihnea-costoiu/ 

Odată cu debutul anului universitar din apropierea lunii octombrie, ANOSR a lansat un 

studiu care a prezentat situația taxelor din universitățile românești, arătând că învățământul 

superior de stat nu mai este gratuit pentru niciun tânăr român, existând o serie de taxe care 

trebuiesc plătite de către cei care vor să devină studenți. Studiul a arătat faptul că în ultimii 3 

ani de zile, peste 81% dintre universități au crescut taxele de școlarizare, existând și unele 

taxe exorbitante pentru servicii relativ ieftine – cum este taxa de admitere care ajunge până 

la 350 de lei sau taxa de confirmare care poate fi de până la 250 de lei sau taxe de cămin 

care nu se pot justifica în raport cu cheltuielile. ANOSR a prezentat și o hartă a taxelor de 

studiu pentru câteva domenii de școlarizare, arătând că în multe cazuri studenții plătesc 

pentru prestigiul universității și nu pentru procesul educațional sau serviciile de care 

beneficiază. ANOSR a recomandat Ministerului Educației creșterea finanțării educației 

pentru a scoate universitățile din colapsul financiar care de multe ori le-au împins să crească 

taxele, recomandându-le totodată și universităților să facă o analiză a taxelor pe care le 

percep studenților, atrăgând atenția că nu studenții sunt cei care ar trebui să plătească 

pentru slaba finanțare a sistemului universitar. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/studentii-se-plang-de-taxele-mari-din-noul-an-

universitar/ 
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Înaintea turului I al alegerilor prezidențiale, ANOSR a lansat campania ”Nu votezi, Nu 

contezi!”, care a reprezentat un manifest pentru responsabilizarea studenților și creșterea 

participării acestora la vot. ANOSR a atras atenția că studenții și tinerii în general și-au făcut 

un obicei din a lipsi de la procesul de vot, lucru care i-a făcut să fie de foarte multe ori puși 

pe ultimele locuri în lista de priorități a clasei politice. În timpul campaniei, ANOSR a lansat 

mai multe mesaje care au îndemnat studenții să participe la vot, a încurajat organizațiile 

studențești să promoveze participarea la vot în rândul studenților, trimițând și scrisori 

candidaților la prezidențiale prin care le-a fost cerută viziunea acestora față de sistemul 

educațional și față de politicile pentru tinerii din România. Campania a fost de un real 

succes, având impact la peste 540.000 de utilizatori de facebook, marea lor majoritate tineri 

și studenți, existând pentru prima oară în istoria recentă a alegerilor din România situații în 

care studeții au stat la cozi ore întregi pentru a-și exercita dreptul la vot, lucru care a arătat 

interesul acestora față de participarea la alegeri.  

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/studentii-le-cer-candidatilor-la-alegerile-prezidentiale-

motive-pentru-a-iesi-la-vot/ 

https://www.facebook.com/events/653287784786532/ 

http://www.anosr.ro/apel-de-mobilizare-pentru-toti-studentii-si-tinerii-din-romania/ 

http://www.anosr.ro/anosr-isi-arata-multumirea-si-respectul-fata-de-toti-studentii-si-tinerii-

care-au-iesit-la-vot/ 

La începutul lunii noiembrie, ANOSR a participat la o nouă întâlnire cu Ministerul Educației, 

pentru a discuta soluțiile găsite la problemele semnalate de studenți cu o lună înainte și 

modul în care acestea vor fi implementate. Ministrul delegat Mihnea Costoiu a precizat că au 

fost găsite resursele financiare necesare pentru rezolvare problemei legată de reducerea 

transportului în comun în centrele universitare unde existau probleme, menționând că 

problema va fi rezolvată în cursul lunii noiembrie. Acesta a prezentat intenția Ministerului 

Educației de a implementa un proiect de tip POSDRU pentru acordarea de burse sociale 

pentru studenți, care ar însemna o creștere considerabilă a valorii acestora și a numărului de 

beneficiari, proiect la creionarea căruia a participat și ANOSR. Ministerul a precizat și faptul 

că propunerea ANOSR referitoare la metodologia de funcționare a centrelor de consiliere și 

orientare în carieră a fost discutată deja și cu rectorii din țară, menționând că procesul de 

adoptare a acestei metodologii, alături de cea legată de mobilitățile academice este deja pe 

rol și urmează să fie făcute toate demersurile birocratice în perioada imediat următoare. De 

asemenea, Ministrul Educației și-a exprimat dorința pentru începerea discuțiilor pentru o 

nouă Lege a Educației, deschizând astfel premisele pentru revenirea la participarea 

studenților în proporție de 25% în alegerea rectorului. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/problemele-semnalate-de-studenti-discutate-din-nou-

cu-ministerului-educatiei-nationale/ 

După aproximativ 3 săptămâni de la întâlnirea cu Ministerul Educației, au fost adoptate 

metodologiile pentru funcționarea Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră și pentru 

mobilități academice, în mare parte în acord cu propunerile și observațiile făcute de ANOSR. 

De asemenea, Ministrul a confirmat că problemele legate de transport au fost rezolvate, 
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după ce au fost purtate discuții cu universitățile în care au fost semnalate probleme și s-au 

suplimentat fondurile pentru transportul studenților către acestea. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/noi-beneficii-pentru-studenti-obtinute-de-anosr/ 

Totodată, agenda lunii noiembrie a fost încărcată cu evenimente interne importante pentru 

dezvoltarea mișcării studențești din România, fiind organizate 3 traininguri paralele de 

reprezentare a studenților la Șuncuiuș (Bihor), Predeal (Brașov) și Păltiniș (Sibiu), un 

training pentru dezvoltarea activității de comunicare și PR din organizațiile studențești 

desfășurat la Muncel (Iași) și unul pentru dezvoltarea capacității de scriere de proiecte a 

membrilor organizațiilor studențești tot la Muncel (Iași). Trainingurile de la Iași au fost 

organizate cu sprijinul Asociației ”Societatea Studenților pentru Psihologie” Iași. 

La începutul lunii decembrie, ANOSR s-a aflat la Alba-Iulia la Adunarea Generală 

Extraordinară organizată de Liga Studenților din Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba-Iulia 

(LSUA), cu sprijinul Universității ”1 Decembrie 1918” Alba-Iulia. În cadrul întâlnirii, studenții 

au dezbătut evenimentele care au marcat sistemul de învățământ superior în această 

toamnă, asumându-și păstrarea luptei pentru alocarea a 6% din PIB pentru educația ca 

prioritate și în perioada următoare. De asemenea, reprezentanții studenților au sărbătorit 

împreună Ziua Națională a României în Capitala Unirii, participând la manifestațiile special 

organizate cu această ocazie. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/studentii-isi-stabilesc-actiunile-viitoare-la-alba-iulia/ 

În cadrul evenimentului, studenții au adoptat și „Decalogul studențesc de la Alba-Iulia”, un 

document vizionar în care sunt exprimate așteptările studenților de la sistemul de 

învățământ superior românesc, document semnat de toți președinții membri ai ANOSR. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/decalogul-studentesc-de-la-alba-iulia/ 

În așteptarea propunerii Guvernului privind Legea Bugetului pentru 2015, organizațiile 

studențești membre ale ANOSR au arborat pe universități, pe cămine sau pe sediile 

organizațiilor studențești însemne cu 6%, ca semnal de alarmă pentru respectarea legii 

educației de către clasa politică și alocarea procentului corespunzător pentru educație. 

Demersurilor ANOSR s-a alăturat și Consiliul Național al Elevilor, care a cerut public același 

deziderat, organizând diverse acțiuni de presiune în unele județe. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/studentii-vor-6-din-pib-pentru-educatie/ 

http://www.anosr.ro/elevii-revendica-6-din-pib-pentru-educatie/ 

De asemenea, pentru a menține dezideratul de 6% pentru Educație în atenția opiniei publice 

și a studenților, ANOSR a desfășurat o campanie online în care a satirizat situația datorată 

slabei finanțări a educației prin felicitări cu simbolistică legată de sărbătorile de iarnă.  

Mai multe detalii: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152591120548105.1073741863.1395333731

04&type=3 
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Finalul de an s-a încheiat cu o nouă Ordonanță de Urgență a Guvernului care modifică 

Legea Educației Naționale, emisă iar fără consultarea studenților și fără să justifice urgența 

tuturor prevederilor din document. ANOSR și-a exprimat public îngrijorarea față de modul 

nedemocratic în care Guvernul alege să modifice Legea Educației după bunul plac, fără 

consultări publice și fără să abordeze problemele de fond ale sistemului educațional 

românesc. Cu această ocazia, studenții i-au transmis noului Ministru al Educației și 

Cercetării Științifice Sorin Câmpeanu să urmărească ce s-a întâmplat cu miniștrii educației 

care nu au respectat principiul consultării cu studenții, solicitându-i totodată o întâlnire, care 

a fost programată la începutul anului viitor. 

Mai multe detalii: http://www.anosr.ro/studentii-se-tem-ca-nu-mai-exista-niciun-viitor-pentru-

educatia-din-romania/ 
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Totodatp, în acest an ne mai mândrim cu faptul că: 
 

- ANOSR rămâne singura structură națională ce reprezintă studenții din România 

recunoscută la nivel internațional, atât prin aparteneța ca membri cu dreptul depline în 

European Students` Union, cât și ca singuri reprezentanți ai studenților români care fac parte 

din European Youth Forum și World Youth Association prin intermediul Consiliului 

Tineretului din România, din care face parte și ANOSR; 

- Președintele ANOSR face parte din TaskForce-ul European Students` Union (ESU) privind 

cooperarea în Procesul Bologna format din 3 reprezentanți ai federațiilor naționale 

studențești din Europa, având în atribuții dezvoltarea pozițiilor ESU în raport cu evoluția 

Procesului Bologna și Conferința Ministerială de la Yerevan;  

- ANOSR a fost aleasă ca gazdă a Adunării Generale a ESU de la finalul anului 2015, 

eveniment care va avea loc la Cluj-Napoca; 

- ANOSR este parte a programului ”Cluj – Capitală Europeană a Tineretului 2015”, prin 

organizațiile membre ANOSR care se numără printre membrii fondatori Share – organizația 

care gestionează programul și prin Vicepreședintele de Tineret al Share, care este membru 

în Biroul de Conducere al ANOSR;  

- Delegatul ANOSR la alegerile Consiliului Tineretului din România a fost ales președinte al 

structurii pentru următorii doi ani; 

- ANOSR, alături de Societatea Academică din România și Federația Studenților din Elveția 

a primit finanțare pentru organizarea ediției III a Coaliției pentru Universități Curate, proiect 

ce se va desfășura începând cu acest an; 

- ANOSR reprezintă studenții din România în Consiliul Agenției Române de Asigurare a 

Calității în Învățământul Superior (ARACIS) ca membru cu drepturi depline, fiind totodată 

invitat permanent la ședințele Biroului Executiv al agenției, trimițând delegați la toate 

evaluările instituționale ARACIS, urmând ca acest lucră să se realizeze și pentru evaluările 

domeniilor de masterat; de asemenea, ANOSR reprezintă studenții români în Consiliul 

pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) ca membru observator; 

- ANOSR și-a crescut reprezentativitatea în 2014 cu 12 noi organizații studențești din 8 

universități, rămânâd cea mai mare structură care reprezintă studenții din România, 

putându-se lăuda cu faptul că toți membri săi sunt organizații studențești care respectă cei 

patru piloni ai mișcării studențești: reprezentativitate, deschidere, democrație și 

independență; 

- ANOSR se poate lăuda cu faptul că este cel mai prezent și cel mai critic actor dintre 

reprezentanții stakeholderilor din sfera educațională, având cele mai multe apariții în presa 

online, presa scrisă și televiziune, fiind și printre puținele structuri care și-au păstrat spiritul 

critic de-a lungul timpului, indiferent de situație și contexte politice; 

- ANOSR a fost citată în diverse publicații de interes în domeniul educațional prin prisma 

studiilor și analizelor pe care le-a prezentat în ultimii ani (ex: Raportul anual al CNFIS, 

diverse analize ale UEFISCDI, documente lansate de diverși experți din educație etc.); 


