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REPREZENTARE NAȚIONALĂ 

1. Politici educaționale  
 

1.1. Legislația națională 

 

1.1.1.  Campania ”Studenți pentru viitorul României” 

În contextul deciziei Adunării Generale din cadrul Forumului Organizațiilor Studențești din 

România (2012), ANOSR a creionat și a inițiat campania ”Studenți pentru viitorul României!”, 

cu scopul de a promova prioritățile adoptate de studenți în rândul candidaților la alegerile 

parlamentare din decembrie 2012 și a opiniei publice, pentru a contribui la asumarea acestor 

priorități de către viitorii parlamentari și la implementarea de soluții pentru nevoile și 

interesele studenților și ale societății.  

Astfel, în urma dezbaterilor din cadrul FOSR 2012 și a cercetărilor ulterioare, ANOSR a 

lansat 3 propuneri legislative: Democrație în universități, Responsabilitate pentru 

Educație, Tineri competenți pentru România ce au stat la baza Campaniei „Studenţi 

pentru Vitorul României”.  

Priorităţile au prezentat propunerile studenților de soluționare a problemelor identificate de 

către aceștia ca fiind acute și anume: creşterea bugetului alocat educaţiei, crearea 

posibilităţii de direcţionare a unei cote din impozitul pe venit şi/sau pe profit către un fond 

naţional de burse de performanţă, creşterea veniturilor tinerilor angajaţi din educaţie şi 

sănătate şi creşterea participării studenţilor în principalele procese decizionale din 

universităţi şi din societate (alegerea Rectorului, Consiliul de Administraţie, Consiliul 

Economic şi Social). 

Campania s-a desfăşurat prin lansarea şi promovarea Scrisorii Deschise pentru Viitorul 

României, strângerea de semnături de susținere 

a inițiativelor studenților, integrarea conţinutului 

scrisorii în poziţionările publice ale ANOSR, 

lansarea candidatului ideal al studenților, ANA - 

„Acum Noi Acţionăm” și propunerea de 

amendamente pentru legea bugetului, în 

concordanță cu soluțiile propuse.  

 



 

 

Scrisoarea deschisă: 

Scrisoarea Deschisă ”Studenți pentru Viitorul României” (lansată public pe 9 Octombrie) a 

fost transmisă prin fax sau e-mail către parlamentari, miniştri de resort, preşedinţii partidelor 

politice (inclusiv a filialelor locale ale acestora) şi candidaţilor pentru alegerile parlamentare, 

sub forma solicitării de susținere a propunerilor studenților.  

În perioada 28 noiembrie – 7 Decembrie 2012 ANOSR a avut mai multe apariţii publice 

legate de participarea studenţilor la vot (legat de legea electorală, dar şi cu recomandări 

pentru studenţi în perioada alegerilor). Toate au fost legate şi de Scrisoarea Deschisă pentru 

Viitorul României. 

 

Au fost transmise în total 1026 de adrese cuprinzând ,,Scrisoarea Deschisă pentru Viitorul 

României”. S-au primit, în schimb, doar 15 răspunsuri de la parlamentari / candidaţi pentru 

Parlamentul României, din care doar 5 de susţinere integrală. 

 

Asociaţii partenere ale campaniei, semnatare 

ale scrisorii deschise încă de la început, din 

momentul lansării, au fost Colegiul Medicilor 

din România (CMR), Consiliul Tineretului 

din România (CTR), Consiliul Naţional al 

Elevilor (CNE), Asociaţia Medicilor 

Rezidenţi din România (AMR), Academia de 

Advocacy, Global Romanian Society of 

Young Professionals (GRASP). 

 

Petiția record a întrunit un număr 

de peste 10 000 de semnături. 

 

ANA – Acum Noi Acţionăm: 

ANA a reprezentat un concept de promovare online şi offline al campaniei Studenţi pentru 

Viitorul României şi a obiectivelor asociate, pentru încurajarea 

implicării civice a studenţilor și promovării acesteia. Pentru ANA a fost 

construită o personalitate fictivă care a devenit foarte populară şi 

cunoscută datorită promovării inedite online (prin pagina de facebook 

şi distribuirea materialelor postate acolo) şi offline (prin teasing şi 

acțiunile de reveal, prezente în multe oraşe din ţară). ANA 

(www.facebook.com/ana.huligana) a fost în centrul campaniei 

Studenți pentru Viitorul României!, fiind lansată în campanie 

electorală ca un candidat fictiv, susținător al propunerilor studenților, 

pentru alegerile parlamentare. Programul de guvernare al ANA a fost 

lansat oficial în data de 17 noiembrie, de Ziua Internațională a Studenților.  

ANA, candidatul ideal al studenţilor, a ţinut cont de nevoile lor şi a integrat în programul de 

guvernare soluţiile propuse de către aceştia. Acest lucru a venit ca răspuns la susţinerea şi 

asumarea redusă a propunerilor noastre de către candidaţii pentru alegerile parlamentare 

(14 răspunsuri primite de la aceştia în acea perioadă).  

Acţiunile de lansare ale candidatului ideal al studenților au fost diferite în fiecare dintre 

centrele în care au fost organizate în Alba Iulia, București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara 

http://www.facebook.com/ana.huligana


 

 

 

Statistici ANA: 

 2933 like-uri; 

 Reach maxim de peste 80.000 de utilizatori unici (pentru 

perioade de 6 zile); 

 Video lansare - 

(http://www.youtube.com/watch?v=u5Ub2cPtxU0) - 2397 

de vizualizări; 

 

 

 

 

Influențarea politicilor publice: 

Creșterea bugetului alocat 

educației 

 

Finanțare de bază:  

Alocarea bugetară a crescut 

cu aproximativ 3% 

(LegiBugetului). Aceste 

fonduri nu au ajuns până 

acum la universități.  

 

Subvenția cămine-cantine: 

fonduri crescute cu 13% față 

de execuția bugetară pentru 

anul 2012; 

 

6% din PIB:  

prorogat din nou. 

 

Creșterea veniturilor 

tinerilor angajați din 

educație și a medicilor 

rezidenți prin acordarea de 

deduceri fiscale și a altor 

forme de sprijin – asumat prin 

programul de guvernare al 

Uniunii Social Liberale, 

punctul 73 (documentul 

publicat înainte de alegerile 

parlamentare: „Propunem și 

implementăm un SISTEM DE 

DEDUCERI FISCALE 

PENTRU MEDICI ȘI/SAU 

CADRE DIDACTICE, în 

vederea stimulării rămânerii 

în sistem a resursei umane 

de calitate.”) și sugerat prin 

programul de guvernare 2013 

– 2016 bazat pe ,,(..) acces la 

locuinţe decente, la educaţie 

şi sănătate de calitate (...)” și 

care prevede „asigurarea 

unui sistem de salarizare şi 

motivare financiară 

corespunzător rolului pe care 

cadrul didactic îl îndeplineşte 

în societate”. 

 

Creșterea participării 

studenților în procesul de 

luare a deciziilor 

 

Creșterea participării 

studenților în alegerea 

rectorului până la minim 25 

%: susținere din partea 

Ministerului Educației 

Naționale  

(Ecaterina Andronescu, 

Remus Prcopie, Mihnea 

Costoiu); 

 

Reprezentarea studenților 

în Consiliul de 

Administrație al 

Universităților:  

Posibilă creștere, dar nu 

până la 25%; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mass-media şi alte legături utile: 

 

09.10.2012 – Lansarea priorităților Legislative (link) 

17.11.2012 – Ziua Internațională a Studentului (link) 

17.11.2012 -  ANA - Acum Noi Acționăm (link) 

19.11.2012 – ASE susține scrisoarea deschisă (link) 

27.11.2012 – România, țară fără viitor – semnat clasa politică! (link) 

28.11.2012 – Studenții fără drept de vot (link) 

07.12.2012 – Participarea la vot a tinerilor între drept și lux (link) 

07.12.2012 – Un student oferă un vot inteligent (link) 

23.12.2012 – Guvernul dă testul responsabilității (link) 

 

 

Adresele trimise de ANOSR(link) 

Semnează petiția ! (link) 

Organizații semnatare (link) 

Răspunsurile primite (link) 

 

 

1.1.2. Bugetul alocat pentru Educaţie 

La finalul anului 2012, după formarea noului Guvern, au fost reluate discuţiile privind bugetul 

României pentru anul 2013 (legea bugetului). Înainte de această perioadă, prin intermediul 

campaniei „Studenţi pentru viitorul României”, ANOSR şi-a manifestat foarte vehement şi 

vizibil poziţia cu privire la creşterea bugetului educaţiei pentru anul 2013 astfel încât să se 

asigure o creştere graduală a bugetelor pentru educaţie până la atingerea procentului de 6% 

asumat de politicieni prin intermediul Pactului Naţional pentru Educaţie, însă din păcate 

numărul de candidaţi la alegeri care au semnat scrisoarea deschisă a fost foarte mic, iar din 

discuţiile preliminare despre bugetul alocat pentru educaţie a reieșit faptul că nu se 

preconiza o creştere semnificativă nici pentru 2013. 

 

Deşi a existat iniţial un consens între ANOSR şi 

Ministerul Educaţiei în ceea ce priveşte anumite 

aspecte legate de bugetul pentru 2013, ulterior, ca 

urmare a intenţiei exprimate public de Guvern de a 

aloca un procent de aproximativ 3% din PIB 

pentru Educaţie, ANOSR a organizat o acţiune 

amplă de imagine în care a solicitat încă o dată 

instituţiilor statului să ia în considerare priorităţile 

studenţilor şi să aloce un buget corespunzător pentru Educaţia din România. Au fost depuse 

la Guvern, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii şi Parlamentul României 10.000 de 

semnături care susţineau priorităţile studenţilor.  

Depunerea petiției la Guvernul României a fost 

realizată printr-un eveniment mediatic acoperit de 

cele mai multe trusturi de presă și a adus și 

participarea ANOSR în cadrul emisiunii „Ora de 

Business cu Moise Guran”. 

 

 

 

http://www.anosr.ro/studenti-pentru-viitor/
http://www.anosr.ro/17-noiembrie-ziua-internationala-a-studentilor/
http://www.anosr.ro/ana-acum-noi-actionam-pentru-viitorul-romaniei/
http://www.anosr.ro/cea-mai-importanta-institutie-formatoare-de-specialisti-in-economie-din-romania-sustine-scrisoarea-deschisa-
http://www.anosr.ro/romania-tara-fara-viitor-semnat-clasa-politica/
http://www.anosr.ro/studentii-fara-drept-de-vot/
http://www.anosr.ro/participarea-la-vot-a-tinerilor-intre-responsabilitate-si-lux/
http://www.anosr.ro/un-student-ofera-un-vot-inteligent/
http://www.anosr.ro/guvernul-ponta-testul-responsabilitatii-fata-de-viitorul-romaniei/
http://www.anosr.ro/parteneri/adrese-oficiale/
http://www.anosr.ro/semneaza-petitia/
http://www.anosr.ro/organizatii-semnatare/
http://www.anosr.ro/raspunsuri-primite-si-asumari/


 

 

1.1.3. Statutul Studentului 

Statutul Studentului sau Codul Drepturilor şi Obligaţiilor Studentului a fost adoptat prin 

OMECTS 3666/30 Martie 2012 după un efort de peste 5 ani al ANOSR. Acesta 

reglementează drepturile şi obligaţiile studenţilor români, fiind primul cadru legal creat în 

acest sens.  

 

ANOSR a realizat   Raportul Naţional de Implementare a Statutului Studentului care prezintă 

analiza modului de implementare a Statutului Studentului la nivelul universităţilor din 

România,  lansat în cadrul unei conferinţe de presă în data de 28 Septembrie 2012. Odată 

cu acesta, ANOSR a trimis şi o adresă către MECTS în care a solicitat demararea de acţiuni 

menite să rezolve problemele identificate în raport, ce a avut ca ecou trimiterea de adrese 

din partea MECTS către toate universităţile din România în vederea grăbirii adoptării şi 

implementării Statutului Studentului la nivel de universitate. ANOSR a solicitat şi obţinut de 

la MECTS răspunsurile trimise de universităţi ca urmare a acestei adrese şi a realizat o 

analiză internă cu privire la situaţia adoptării şi implementării Statutului Studentului la nivel 

naţional, la câteva luni după lansarea Raportului Național de Implementare a Statutului 

Studentului.  

Ulterior ANOSR a elaborat și ”Ghidul de implementare a Statutului Studentului” și un ”Ghid 

de realizare a raportului de implementare a Statutului Studentului”, care să vină în 

întâmpinarea organizațiilor studențești și să le sprijine în negocieri pentru ca drepturile 

studenților să devină realitate.  

S-au realizat 2 campanii online de promovare a Statutului Studentului ,‚Drepturile studenților 

in sesiune” și ,,Știai că ai drepturi”.  

Prin urmare, ANOSR rămâne singurul actor de la nivel naţional interesat de implementarea 

reală a Statutului Studentului în România şi a monitorizat eforturile făcute de universităţi cu 

privire la respectarea Legii Educaţiei Naţionale, privind adoptarea şi implementarea 

Statutului Studentului. 

 

Mass-media şi legături utile: 

 

28.09.2012 – Universităţile NU respectă drepturile studenţilor! (link) 

18.10.2012 – Actualizare privind Raportul de implementare a Statutului Studentului(link) 

1.11.2012 - Adoptaţi Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului! Mihai Gherghe(link)

  

 

1.1.4. Alte reacţii pe teme de interes 

 Proiect de lege privind stagiile de adaptare profesională 

 ANOSR a solicitat retragerea proiectului de lege al lansat de Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale din cauza riscurilor asociate acestuia printre care folosirea 

stagiilor de adaptare profesională ca instrument universal de angajare a tinerilor absolvenţi 

în condiții , posibilităţi de abuz asupra stagiarilor şi şantajarea lor de către angajatori şi lipsa 

unei garanţii privind calitatea acestor stagii.  

 

Mass-media şi legături utile: 

 

Poziţie și comunicat de presă: 22.11.2012 – Exploatare cu studii superioare (link)  

http://www.anosr.ro/universitatile-nu-respecta-drepturile-studentilor/
http://www.anosr.ro/prima-reactie-a-mects-cu-privire-la-raportul-national-de-implementare-a-statutului-studentului/
http://student.romaniacurata.ro/adoptati-codul-universitar-al-drepturilor-si-obligatiilor-studentului/
http://www.anosr.ro/exploatare-cu-studii-superioare/


 

 

 

 Finanţarea programului de mobilităţi Erasmus 

 ANOSR s-a poziționat public privind posibilitatea 

de reducere a bugetului pentru programul de mobilităţi 

ERASMUS, integrând şi mesajele şi poziţia Organizației 

Europene a Studenților (ESU) pe marginea subiectului. 

Ulterior, la îndemnul ESU, ANOSR a trimis adrese către 

europarlamentarii români, membri ai Comisiei de 

Educaţie, Cultură, Multilingvism şi Tineret (cea care 

discuta subiectul) solicitându-le să susţină iniţiativa noastră şi a ESU de a sprijini finanţarea 

programului ERASMUS. Aceste adrese au primit un singur răspuns pozitiv, venit din partea 

lui Gyorgy Frunda. 

 La ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Preşedintelui 

Parlamentului European, Martin Schulz, de către SNSPA, ANOSR i-a înmânat acestuia o 

scrisoare deschisă prin care îi cerea sprijinul pentru salvarea programului Erasmus (prin 

bugetul pe 2013 şi în cadrul bugetar 2014 - 2020). 

 În data de 12 Decembrie, într-un comunicat oficial al Comisarului European pentru 

Educaţie, Cultură, Multilingivsm şi Tineret, Androulla Vassilou, se anunța eliminarea 

incertitudinii privind finanţarea programului în 2013 şi se asigură finanţarea pentru 

280.000 de granturi studenţeşti Erasmus în anul universitar 2013 – 2014, ca urmare a unui 

acord între Parlamentul European şi Statele Membre (Consiliul Uniunii Europene), acţiunile 

ANOSR şi ESU fiind astfel încununate de succes.  

 

Mass-media şi legături utile: 

 

01.11.2012 – Studenții îi cer lui Martin Schultz să salveze programul ERASMUS (link) 

13.12.2012 – Programul ERASMUS salvat (link) 

  

 

 Legea electorală şi participarea studenţilor la vot 

  

 În data de 15 noiembrie 

ANOSR a reacționat public cu privire 

la faptul că legea electorală nu 

permite votul cu viză de flotant, ceea 

ce determină dificultăţi importante în 

exercitarea dreptului de vot de către 

studenţii care studiază în altă 

localitate decât cea de domiciliu. 

(foto stânga: ANOSR pe prima 

pagina Antena3) 

 

 Ulterior, Guvernul a decis acordarea unei zile libere pe 10 Decembrie (în legătură cu 

implementarea căreia am fost contactaţi şi informaţi de demersuri de către persoana de 

contact din MECTS), nu însă şi a transportului gratuit. Pe data de 7 Decembrie ANOSR a 

publicat o serie de recomandări referitoarea la participarea studenţilor la vot şi a emis şi un 

http://www.anosr.ro/studentii-ii-cer-presedintelui-parlamentului-european-sa-salveze-programul-erasmus/
http://www.anosr.ro/programul-erasmus-salvat/


 

 

comunicat de presă în acest sens, remarcând în acelaşi timp şi acordarea zilei libere şi 

neacordarea transportului gratuit pentru studenţi. 

 

Mass-media şi legături utile: 

 

28.11.2012 – Studenții fără drept de vot   

07.12.2012 – Participarea la vot a tinerilor între drept și lux 

07.12.2012 – Un student oferă un vot inteligent  

  

 

Adresă trimisă Guvernului 

Adresă trimisă către MECTS 

Adresă trimisă către MTI  

 

 

 Numărul de locuri scoase la concursul de rezidenţiat 

ANOSR a solicitat în 18 octombrie 2012 printr-o adresă trimisă MECTS şi Ministerului 

Sănătăţii creşterea numărului de locuri scoase la concursul de rezidenţiat din noiembrie, 

transparentizarea procedurii de distribuţie a locurilor la rezidenţiate pe centre şi implicarea 

organizaţiilor studenţeşti din domeniul sănătăţii în procesul de organizare a acestui examen. 

Ministerul Sănătăţii a anunţat câteva zile mai târziu creşterea acestui număr cu 48 de locuri 

pentru studenţii absolvenţi ai facultăţii de Medicină Generală. 

 

Mass-media şi legături utile: 

 

Paginamedicala.ro – 48 de locuri în plus la rezidențiat (link) 

  

 

 Distribuirea cupoanelor de reducere pentru transportul feroviar  

La sesizarea organizaţiilor membre ANOSR privind întârzierea distribuirii cupoanelor de 

reducere pentru transportul feroviar de la MECTS către universităţi, ANOSR a transmis o 

adresă prin care a solicitat MECTS urgentarea procedeului de distribuţie a cupoanelor CFR 

şi ajustarea procesului pe viitor, pentru ca acestea să ajungă în timp util la studenţi. Ca 

urmare a eforturilor ANOSR, procedurile de distribuire au fost accelerate – atât iniţierea 

distribuirii cât şi o parte din programările în acest sens ale universităților, din luna noiembrie. 

 

Mass-media şi legături utile: 

 

31.10.2012 – MECTS a emis cupoanele CFR (link) 

  

 

 Asigurarea Calității 

Asigurarea Calității, ca și domeniu general al politicilor educaționale, a reprezentat o 

prioritate pentru ANOSR în acest mandat, acțiunile de dezvoltare în acest domeniu având 

mai multe direcții atât la nivel național, cât și internațional. 

Pe plan național, ANOSR a monitorizat modificările legislative din zona Asigurării Calităţii, 

poziţionându-se cu privire la impactul modificărilor aduse de OUG 92/2012 asupra 

funcţionalităţii ARACIS şi analiza cu privire la modificarea adusă LEN în cadrul Camerei 

Deputaţilor prin care ARACIS era înlocuit cu CNATDCU în evaluarea instituţiilor ce 

derulează programe de doctorat. 

 

 Desemnarea reprezentantului societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii 

http://www.anosr.ro/studentii-fara-drept-de-vot/
http://www.anosr.ro/participarea-la-vot-a-tinerilor-intre-responsabilitate-si-lux/
http://www.anosr.ro/un-student-ofera-un-vot-inteligent/
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/07/2303.transport-gratuit-pt-VOR.guvern.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/07/2304.adresa-transport-gratuit-pentru-vot-MECTS.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/07/2305.adresa-transport-gratuit-pt-VOT-MTI.pdf
http://www.paginamedicala.ro/stiri-medicale/48-de-locuri-in-plus-la-concursul-de-rezidentiat-din-noiembrie_17871/
http://www.anosr.ro/ministerul-educatiei-a-emis-cupoanele-cfr-in-urma-sesizarii-studentilor/


 

 

ANOSR a susținut candidatura domnului avocat Antonie Popescu pentru funcţia de membru 

al Consiliului Superior al Magistraturii din partea Societăţii Civile, acesta fiind de altfel 

candidatul cu cea mai largă susținere pentru postul pe care concura. Candidatura lui a fost 

susţinută şi de către SAR şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, însă nu s-a finalizat pozitiv, 

funcţia fiind preluată de către Daniela Ciochină. 

 

 Distribuirea fondurilor pentru burse 

La sesizarea organizaţiilor membre ANOSR cu privire la întârzierea distribuirii fondurilor 

pentru burse ANOSR a transmis o adresă prin care a solicitat urgentarea procedurilor de 

distribuire către universităţia acestora. În cadrul unei întrevederi avute cu Direcţia Generală 

Învăţământ Superior, întârzierile au fost puse pe seama unor universităţi care nu au trimis la 

timp statisticile solicitate de către MECTS privind numărul studenţilor înmatriculaţi. 

 

 Libera exprimare şi discriminarea pe bază de orientare sexuală 

În data de 6 noiembrie, atunci când mai mulţi organizatori şi participanţi la spectacolul „După 

Decebal şi Traian (Din filele istoriei Gay din România)” şi la dezbaterea ulterioară au fost 

agresaţi fiind „acuzaţi” că organizează conferinţe gay, ANOSR a reacționat public și s-a 

alăturat apelului lansat de mai multe organizaţii din societatea civilă pe această temă. 

ANOSR a participat și la  protestul organizat de către Miliția Spirituală împotriva homofobiei. 

 

Mass-Media şi legături utile: 

 

8.11.2012 - Stop violenței și discriminării  (link) 

  

 

 Sancţionarea universităţilor de către Oficiile pentru Protecţia Consumatorului  

Atunci când Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) a emis un 

comunicat de presă prin care a anunţat aplicarea a numeroase sancţiuni contravenţionale 

universităţilor datorită unor nereguli identificate în contractele de studii, ANOSR a reacționat 

public exprimându-și aprecierea faţă de activitatea de control desfăşurată de ANPC şi 

convingerea că sancţiunile sunt legitime. Totodată, prin respectivul comunicat, ANOSR a 

atras atenţia asupra problemelor legate de implementarea Statutului Studentului şi de 

participarea studenţilor în luarea deciziilor din universităţi, întărind astfel presiunea publică 

pentru respectarea drepturilor acestora. 

 

Mass-media şi legături utile: 

 

10.11.2012 - Universitățile sancționate pentru neregulile din contractul de studii (link) 

  

 

 Legea voluntariatului 

La publicarea de către ANST a unei propuneri cu privire la Legea Voluntariatului, ANOSR a 

identificat faptul că au existat câteva dintre propunerile ANOSR care nu s-au regăsit în forma 

finală publicată de ANST (este vorba despre propunerile care faceau referire la 

recunoaşterea comptenţelor dobândite în urma activităţilor de educaţie nonformală), după 

http://www.anosr.ro/stop-violentei-si-discriminarii/
http://www.anosr.ro/universitatile-sanctionate-pentru-neregulile-din-contractele-de-studii/


 

 

consultarea partenerilor sociali ceea ce a determinat o analiză a proiectului de lege a 

voluntariatului propusă de ANST, netransmisă încă inițiatorului.  

Cu toate acestea nici articolele propuse de ANST nu au fost încă aprobate, din cauza 

reformării ANST-MTS. 

 

 Legea tinerilor 

 ANOSR a realizat analiza proiectului de lege iar amendamentele propuse de către federație 

au fost tansmise către ANST, însă dezbaterea pe marginea acestora a fost amânată din 

cauza reorganizării ANST-MTS. 

 

 Metodologie proiecte ANST 

ANOSR a transmis un set de amendamente cu privire la Metodologia pentru organizarea 

Concursului Naţional de Proiecte Studenţeşti, acestea fiind transmise ulterior către ANST, o 

parte fiind integrate în documentul ce a reglementat organizarea ediției de anul acesta a 

concursului. 

 

 Politizarea universităţilor şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 92/2012  

Atunci când Guvernul României a adoptat ordonanța de urgenţă prin care modifica, printre 

altele şi regimul incompatibilităţilor dintre funcţia de rector şi funcţiile de conducere în partide 

politice şi funcţiile de parlamentar, ANOSR a pregătit o analiză, respectiv un comunicat de 

presă cu privire la respectiva ordonanţă de urgenţă, criticând astfel extinderea posibilităţilor 

de politizare a mediului academic. Rezultatul ANOSR a fost acela că Ordonanța de Urgență 

nu a mai fost discutată în Senat iar în Camera Deputaților domnul deputat Petru Andea a 

introdus, în spiritul solicitărilor exprimate public de ANOSR, prevederi referitoare la 

incompatibilitatea funcției de rector cu cea de demnitate publică. Astfel, obligația de 

suspendare se extinde la toate funcțiile de demnitate publică iar pentru membrii consiliilor de 

administrație se aplică același regim cu cel al rectorului.  

 

Mass-media şi legături utile: 

 

21.12.2012 – Rectorii primesc funcții cadou dreptul la funcții politice  (link)  

23.12.2012 – Guvernul dă testul responsabilității  (link) 

  

 

1.2. Dimensiunea socială a educației 

 Conferinţa internaţională Dimensiunea 

Socială a Educației: Servicii suport pentru 

studenți, perspectiva studenților („Social 

Dimension of Higher Education: Students Support 

Services – Students` perspective”) s-a desfăşurat 

în perioada 21-24 februarie la Bucureşti, reunind 

54 de reprezentanţi ai studenţilor din România, 

Serbia, Bulgaria, Macedonia, Slovenia, Polonia, 

Armenia şi Finlanda. 

 Tema conferinţei a fost analiza modului de implementare a Procesului Bolgna în 

domeniul Dimensiunii Sociale a Educaţiei şi în cadrul acesteia s-au discutat şi s-au dezbătut 

diferite sisteme de servicii de sprijin social pentru studenţi din Europa. 

http://www.anosr.ro/rectorii-primesc-cadou-dreptul-la-functii-politice/
http://www.anosr.ro/guvernul-ponta-testul-responsabilitatii-fata-de-viitorul-romaniei/


 

 

În cadrul evenimentului a fost adoptată o declaraţie comună a federaţiilor din Sud-Est-ul 

Europei cu privire la sistemele de servicii de sprijin social pentru studenţi, care a fost lansată 

ulterior în presa din ţările semnatare. 

 În cadrul Forumului Organizațiilor Studențești din România, desfășurat în luna 

august, la Timișoara, ANOSR a lansat o publicație care reunește concluziile conferinţei. 

 

1.3. Calificări în învățământul superior 

 

ANOSR a continuat parteneriatul cu Autoritatea Națională pentru Calificări prin derularea 

unui concurs pentru studenți ce are ca scop implicarea studenților în dezbaterile pe teme 

legate de cadrul național al calificărilor din învățământul superior, de competențe pentru o 

societate a cunoașterii. Cele două etape ale concursului s-au numit Interviul viitorului și 

Fabrica de Competențe. 

De asemenea, ANOSR a participat la Universitatea de Vară UNISO 2013 ce a avut tema   

” Dialogul universităţi-întreprinderi pentru creștere economică și ocuparea forţei de muncă” 

cu lucrarea Implicarea mediului privat în universități – perspectiva studenților, lucrare 

bazată pe un studiu ANOSR privind persoectiva reprezentanților studenților asupra acestui 

aspect. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia pentru Transfer de Cunoştinţe din 

România – ATCR şi Universitatea din Nisa Sophia Antipolis. 

 

1.4. Asigurarea calității 

 

 Având un reprezentant al studenților delegat în Consiliul ARACIS, ANOSR și-a adus 

aportul la metodologia de alegere a membrilor Consiliului ARACIS și a prezentat poziția 

studenților privind Metodologia de evaluare externă ARACIS ce cuprinde priorități ale 

studenților privind, în special, învățământul centrat pe student, implementarea Statututului 

Studentului și dimensiunea socială a educație.  

 

ANOSR a obținut un loc pentru studenți în cadrul Biroului Executiv al ARACIS și a participat 

în toate evaluările instituționale realizate în acest an universitar (în număr de 9). 

 

În aprilie, cu sprijinul organizațiilor studențești din Universitatea 

’’Politehnica’’ din COSPol și al universității ANOSR a organizat 

dezbaterea ’’Rolul studenților în asigurarea calității’’ și sesiunea 

de formare a studenților în asigurarea calității unde au fost 

formați inclusiv viitorii studenți evaluatori ARACIS. 

 

ANOSR a realizat o analiză a Asigurării Calității în sistemul de învățământ superior cu 

ocazia evaluării ARACIS de către ENQA, din luna iunie 2013, în urma căreia se va stabili 

calitatea de membru, în continuare, a ARACIS în ENQA și EQAR.  

ANOSR a luat parte la evaluare și a sesizat aspectele problematice care, în mare parte, au 

fost recunoscute de ENQA drept probleme și sunt șanse mari să fie incluse în recomandările 

finale adresate ARACIS.  

 

La nivel internațional, ANOSR are 5 delegați în grupul de studenți experți în asigurarea 

calității al Organizației Europene a Studenților, 3 delegați în grupul de studenți evaluatori prin 

http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/07/2013-Declaratie-Federatii-SE-Europei.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/07/2013-Declaratie-Federatii-SE-Europei.pdf


 

 

intermediul International Evaluation Programme derulat de către EUA și un delegat în EQAR 

prin intermediul ESU. 

 

ANOSR a organizat 2 etape din cadrul proiectului 

ESU – QUEST proiect ce are ca scop aflarea 

percepției studenților privind calitatea educației și 

creșterea implicării lor în asigurarea calității. Prima 

etapă a fost un site visit organizat în București în 

cadrul a 2 universități unde ESU a consultat atât 

studenții, organizațiile studențești studenții membri în 

comisiile de calitate, cât și persoane din conducerea 

sau managementul universități ce aveau 

responsabilități privind asigurarea calității pentru a 

vedea perspectiva acestora asupra unui învățământ de calitate. Al doilea eveniment din 

QUEST organizat a fost trainingul pe asigurarea internă a calității pentru studenții din 

organizațiile membre ANOSR ca a avut ca scop creșterea implicării studenților în procesul 

de asigurare internă a calității și în crearea unei culturi a calității. 

 

În ceea ce privește participarea la evenimente din acest domeniu, ANOSR a participat la 

trainingul și studiul ENQA din proiectul “Transparency of European higher education 

through public quality assurance reports” (EQArep), la evaluări internaționale prin 

intermediul programului IEP al EUA și la evaluări conduse de agenția KAA din KOSOVO. De 

asemenea ANOSR a participat la trainingul de formare a evaluatorilor de agenții de 

asigurare a calității realizat de ENQA și la cel de formare a evaluatorilor din programul IEP. 

 

 1.5. Învățământul centrat pe student 

 

1.5.1.Gala Profesorului Bologna – ediția aniversară, 2013 Cluj-Napoca 

 

Ediția de anul acesta a fost una aniversară în care s-au dezbătut modalitățile de 

îmbunătățire a calității educației din universități. Profii Tari premiați de-a lungul edițiilor Galei 

Profesorului Bologna au scris, cu 

ocazia ediției de anul acesta, un număr 

mare de articole legate de 

învățământul centrat pe student, care 

vor fi centralizate într-o publicație ce va 

fi lansată în următorul an universitar.   

Acest proiect a avut loc în perioada 19-21 aprilie, în Cluj Napoca cu ajutorul Organizației 

Studenților Farmaciști și a reunit peste 40 de cadre didactice și câteva zeci de studenți din 

întreaga țară.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ANOSR în societate: Implicarea în subiecte de interes civic 
 

Student Curat pentru o Românie Curată 

      ANOSR a continuat proiectul Student ARC. Acesta a atins în 

decembrie 2012: 

 Peste 2600 studenți și elevi conectați la platforma online 

Student ARC;  

 80 de studenți cu potențial de activiști anti-corupție din 5 

centre universitare pregătiți de experții ARC 

 Peste 20.000 de vizitatori unici înregistrați pe platform 

Student ARC din aprilie de la lansare;  

 Peste 300 de povești și articole pe student ARC;  

 Zeci de studenți înregistrați ca participanți la concursul 

StudentARC; 

 10 bloggeri membri Student ARC; 

 10 organizații studențești s-au alăturat proiectului și susțin inițiativele Student ARC. 

 

Şcoala de Toamnă Student ARC 

Şcoala de toamnă a fost organizată în cadrul proiectului „Student Curat pentru o Românie 

Curată”, în perioada 26-28 octombrie 2012, la Crevedia, în parteneriat cu Societatea 

Academică din România şi Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni. 

Au fost selectaţi 35 de participanţi (din 50 de aplicaţii) 

cărora li s-au alăturat 6 membri ai Biroului de 

Conducere.  

La finalul acestui eveniment s-au redactat 20 de 

propuneri privind elemente pe care universităţile ar 

trebui să le implementeze pentru a dezvolta şi 

consolida buna guvernare în mediul academic 

românesc, care au fost susţinute de organizaţii din 

toată ţara: LADO Cluj, CERE, Asociatia Pro Do.Mo, Asociația pentru Jurnalism și Online 

Media, CNS Cartel Alfa-Filiala Galați, Coaliția Sectorului Cultura In, Academia de Advocacy 

etc). 

 

Mass-media şi legături utile: 

 

19.10.2012 -  Școala de toamnă Student ARC (link) 

29.10.2012 - la întoarcerea de la Școala de toamnă (link) 

30.10.2012 - Scoala de Toamna – 544 de motive pentru care să-ți ceri drepturile (link)  

  

  

 

 

 

 

 

http://www.romaniacurata.ro/ltfont-colorblackgtarc-va-invita-sa-semnati-propunerea-studentilorlt-f-3477.htm
http://www.romaniacurata.ro/ltfont-colorblackgtarc-va-invita-sa-semnati-propunerea-studentilorlt-f-3477.htm
http://www.anosr.ro/scoala-de-toamna-student-arc/
http://www.anosr.ro/scoala-de-toamna-student-arc-2/
http://student.romaniacurata.ro/studenti-sanatosi-pentru-universitati-curate-nu-mai-fumati-mai-copii/


 

 

 

III. Dezvoltare Organizațională  
 

Next HR 

Cel de-al doilea proiect tradițional al ANOSR care a avut loc în 

această jumătate de mandat a fost NEXT HR, organizat în 21-

24 septembrie la Baia Mare de către LSPV și a reunit 50 de 

participanți.  

 

Next JR 

Anul acesta, proiectul tradițional Next JR a 

avut loc la Luncile Prigoanei, județul Alba, în 

perioada 4-8 iuliea și a fost organizat de către 

LSUA (Liga Studenților din Universitatea ”1 

decembrie 1918 Alba Iulia). Acest proiect a 

adus împreună peste 50 de studenți veniți din 

toate colțurile țării.  

Universități de Vară pentru Elevi 

Cel mai nou proiect adresat elevilor de clasa a 11-a, realizat de către ANOSR în parteneriat 

cu CNE, sunt Universitățile de Vară 

pentru Elevi.  Acest proiect a fost 

implementat în 9 centre 

universiatare si 12 universități din 

toată țara și anume: Universitatea 

Babeș-Bolyai Cluj Napoca, 

Universitatea de Vest Timișoara, 

Universitatea de Arte și Design Cluj Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj 

Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca, Universitatea 

din București, Universitatea din Oradea, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, 

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Universitatea ”Alexandru Ioan 

Cuza”din Iași 

 

Training Național de Reprezentare 

Trainingul Național de Reprezentare a fost organizat la Galați, cu 

sprijinul LSG. Acest training a fost destinat președinților de 

organizații si a reunit participanți din întreaga țară. 

 

 

 



 

 

Training-uri Regionale de Reprezentare 

În luna aprilie au avut loc Traininguri Regionale de Reprezentare la Cluj, Iași și București, 

reunind participanți din centrele universitare respective dar și apropiate ca distanță.  

Training-ul pe scriere de proiecte  

Trainingul de scriere de proiecte din acest an a avut loc în perioada 10-12 mai 2013 la 

Băișoara la Cabana UMF Cluj. Proiectul a avut ca principal obiectiv pregătirea celor 30 de 

participanți pentru depunerea proiectelor organizațiilor în cadrul Concursului Național de 

Proiecte. 

Întâlnire Grupul de Lucru pe studenţii etnici români din afara ţării aflaţi la studii în 

România şi Grupul de Lucru pe Sănătate 

Organizată în weekendul 5-7 octombrie 2012 la Crevedia cu spijinul Institutului ”Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, întâlnirile au reunit reprezentanţi ai 

organizaţiilor membre, membri ai grupurilor de lucru ANOSR care şi-au stabilit câte o 

strategie de lucru şi comunicare şi au analizat problemele actuale ale studenţilor pe care îi 

reprezintă. 

 

Vision Camp 

Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 15-17 

decembrie 2012 la Izvorul Mureşului. La întâlnire au 

participat 18 reprezentaţi ai organizaţiilor membre 

ANOSR şi toţi membrii Biroului de Conducere. În 

cadrul întâlnirii s-a făcut o radiografie a Campaniei 

„Studenţi pentru viitorul României”, analizând punctele 

tari şi punctele slabe şi s-a creionat viziunea ANOSR 

pentru următoarea perioadă.  

 
Summer Camp  

Proiectul s-a desfășurat în perioada 21-26 august 2012, la 

Vama Veche. Membri ASFI au dat o mână de ajutor 

considerabilă în organizarea acestui eveniment, în cadrul 

căruia studenții participanți au fost familiarizați cu 

prioritățile ANOSR din această perioadă și au fost implicați 

într-o serie de activități de creare de mesaje de promovare 

a campaniei de toamnă care introduc problemele pentru 

care prioritățile ANOSR propun soluții.  

 

IV. IMAGINE ANOSR 

 

Unul dintre obiectivele de dezvoltare a imaginii ANOSR a fost creșterea vizibilității și 

accesibilității resurselor ANOSR în mediul online. Acesta s-a concretizat, la jumătatea lunii 

Octombrie 2012, cu lansarea unui nou site oficial al federației, www.anosr.ro, unde au fost 

transferate arhivele cuprinzând articolele ANOSR din perioada 2003-2012 și o parte 

importantă a documentelor de conținut pe domeniile educaționale.  

http://www.anosr.ro/


 

 

Totodată, ANOSR a crescut gradul de transparenţă prin publicarea pe site atât a 

comunicatelor de presă cât şi a adreselor trimise de ANOSR către instituțiile publice române, 

împreună cu eventualele răspunsuri primite. În mandatul 2012-2013 ANOSR a remis circa 

70 de comunicate de presă atât pe domeniile de resort, cât și în ceea ce privește reacția 

publică a federației pe diverse teme de interes public (civic, social, economic, etc.)  

Vizite Azi : 23  

Vizite Totale :28564 

Cereri Azi :53 

Cereri Totale :72787 

Statistici 14 iunie:  

 891 Vizite Azi 

 1491 Cereri Azi 

 

Un alt mecanism de dezvoltare a imaginii ANOSR l-a constituit participarea în cadrul știrilor 

televizate, difuzarea la radio, respectiv aparițiile în presa scrisă. Printre televiziunile care au 

preluat comunicatele de presă ale ANOSR și au publicat/difuzat știri având în centru 

domeniile de interes ale ANOSR se numără: Realitatea, TVR, Antena1, DIGI24, Antena3, 

B1 TV, PRO TV, Kanal D, Prima TV, RTV, etc.  

ANOSR a colaborat, dintre redacțiile radio, și cu Radiodifuziunea Română, Kiss FM, Radio 

ZU, Europa FM, Radio France International, etc. Iar în ceea ce privește presa scrisă, 

comunicatele de presă remise ANOSR au fost preluate de Agerpres, Mediafax, Adevărul, 

Gândul, Cotidianul, Evenimentul Zilei, etc.  

 

Statistici facebook:  

 Pagina oficială a ANOSR  

Reach (pentru perioade de câte 6 zile): între 10.000 (cu 

scurte perioade de reach mai mic) şi peste 80.000 de 

utilizatori unici (în perioada campaniei ,,Studenți pentru 

Viitorul României!”). Număr total de utilizatori care 

apreciază pagina: 9783 utilizatori 

 

ANA  

Reach (pentru perioade de câte 6 zile): peste 50.000 de utilizatori în 

prima săptămână, peste 80.000 de utilizatori în săptămâna în care a 

avut loc revealul (în condiţiile în care ANA nu a beneficiat de promovare 

plătită) şi minimuri de 20.000 de utilizatori până la sfârşitul lunii 

Noiembrie, după care a scăzut. Număr total de utilizatori care apreciază 

pagina: 2933 utilizatori 

 

Statutul Studentului  

Reach (pentru perioade de câte 6 zile): În medie 1000 de utlizatori cu un maximum de peste 

5000 în urma trimiterii de către MECTS către universităţi 

a adresei privind obligativitatea de adoptare a Codului 

Universitar al Drepturilor şi Obligaţiilor Studentului. 

Număr total de utilizatori care apreciază pagina: 3589 

 

Vizionarea filmului ”Piața Universității” 



 

 

Reach (ultimele 180  de zile): În medie de 9872 de 

utilizatori unici care au vizualizat articolul de pe facebook 

cu privire la vizionarea filmului „Piața Universității”. 

Ca un element de cultură și tradiție organizațională, 

ANOSR marchează în fiecare an evenimentele istorice 

tragice ale perioadei 13-15 iunie 1990. Și în acest an, 

organizațiile membre au vizionat împreună cu studenții 

filmul ”Piața Universității”, în mai multe centre universitare din întreaga țară: Galați, Iași, 

Timișoara, Cluj-Napoca, Suceava.  

 

V. Parteneriate și Relații Instituționale 
 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Ministerul Educaţiei Naţionale 

 

Statutul Studentului: Ministerul Educaţiei a emis o notă prin care a solicitat universităţilor 

să adopte Codul Universitar al Drepturilor şi Obligaţiilor Studentului (Statutul Universitar al 

Studentului) şi să raporteze asupra demersurilor făcute în acest sens. Ca urmare a acestei 

adrese, preluate şi de mass-media la sesizarea noastră, o serie de universităţi au făcut 

demersuri să accelereze procedurile de adoptare a Statutului. 

 

Scrisoarea Deschisă pentru Viitorul României: MECTS prin Direcţia Generală Învăţământ 

Superior a răspuns scrisorii deschise pentru viitorul României făcând o serie de clarificări. 

Printre altele MECTS şi-a arătat deschiderea, fără o asumare oficială a acestui lucru, pentru 

analizarea posibilităţii de acordare de deduceri fiscale tinerilor angajaţi din educaţie şi 

sănătate şi pentru modificarea cadrului legislativ care reglementează participarea studenţilor 

în forurile decizionale.  

  

 

Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret/MTS 

ANOSR a reluat la începutul mandatului relaționarea cu ANST, a cărei structură și resursă 

umană s-a schimbat odată cu schimbarea miniștrilor. ANOSR a lucrat și pentru un set de 

propuneri pe marginea strategiei ANST pe tineret. Cu această ocazie, ANOSR a subliniat 

importanța integrării unor acțiuni/proiecte care să se adreseze nevoilor actuale ale 

studenților și tinerilor în această strategie, precum și de soluționare a problemelor pe care 

organizațiile studențești le-au semnalat față de activitatea Caselor de Cultură a Studenților, 

trimițând un document cu problemele Caselor de Cultură. Tot în această perioadă, ANOSR 

a înregistrat problemele vizând Concursul Național de Proiecte pentru Studenți și Tineri și a 

reacționat public atunci când ANST a întârziat cu afișarea rezultatelor acestui concurs, 

precum și când aceasta a cerut aplicanților să trimită în termen de 24 h un document, pentru 

a lua în considerare proiectele depuse. 

 

Autoritatea Națională pentru Calificări 

Parteneriatul cu Autoritatea Naţională a Calificărilor s-a concentrat  în jurul concursului 

,,Noi competenţe pentru o societate a cunoaşterii – Interviul Viitorului” și participarea 

la UNISO – UNIversitatea în SOcietate.  

 

 

http://www.anosr.ro/noi-competente-pentru-o-societate-a-cunoasterii-interviul-viitorului/


 

 

Consiliul Tineretului din România 

ANOSR a participat la două Adunări Generale CTR  și a delegat o persoană care a fost 

aleasă în Biroul Permanent al CTR – Delia Gologan. De asemenea, un parteneriat între 

ANOSR și CTR a existat și în organizarea dezbaterilor din cadrul programului Universități de 

Vară pentru Elevi.  

 

Societatea Academică Română și Alianța pentru o Românie Curată 

ANOSR a continuat să dezvolte alături de Societatea Academică din România platforma 

http://student.romaniacurată.ro. Un raport privind evoluţia acestui proiect puteţi găsi la 

capitolul Reprezentare Naţională.  

Principalul mod în care ANOSR s-a 

implicat pe subiecte civice, mai extins 

decât sectorul educaţional şi priorităţile 

politice ale structurii, a fost prin susţinerea 

demersurilor Alianţei pentru o Românie 

Curată (coordonată de Societatea 

Academică din România) pentru un 

parlament integru. În acest sens, în acord 

cu principiile de funcţionare prevăzute în 

Statut, ANOSR a promovat în mod public 

motorul de verificare a integrităţii 

candidaţilor.  

Platforma Alianţei pentru o Românie Curată www.romaniacurata.ro (aprox. 1.000.000 de 

vizualizări pe an) a preluat în repetate rânduri extrase din comunicatele de presă şi editoriale 

ale ANOSR, promovându-ne astfel ca principala voce din societatea civilă din mediul 

universitar.  

 

Ambasada Statelor Unite ale Americii în România 

Colaborarea cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în România a constat în special în 

finanţarea proiectului Student Curat pentru o Românie Curată (detalii la subcapitolul dedicat) 

şi întâlnirile periodice avute cu acest scop, ANOSR fiind în general prezent la întâlnirile de 

raportare din cadrul proiectului. Ambasadorul SUA, Mark Gittensteen, s-a arătat foarte 

încântat de proiect iar ulterior o delegație a ANOSR a participat la ceremonia de serbare a 

Zilei Statelor Unite ale Americii (iulie 2013) și la alte evenimente ale ambasadei, în calitate 

de partener al acesteia. 

 

Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 

Colaborarea cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni a continuat 

în relaţii excelente şi în această perioadă. Prin reprezentanţii săi, în special prin Directorul 

General – Cristi Dumitru, Institutul s-a implicat activ în informarea liderilor studenţilor asupra 

situaţiei comunităţilor de români din afara graniţelor, participând inclusiv la o parte din 

activităţile grupului de lucru ANOSR pe probleme ale studenţilor basarabeni.  

Institutul a făcut de asemenea posibile mai multe evenimente ANOSR şi chiar şi ale 

organizaţiilor membre prin facilitarea accesului la resursele proprii în condiţii extrem de 

avantajoase. Dintre aceste evenimente enumerăm: 

http://student.romaniacurată.ro/
http://www.romaniacurata.ro/


 

 

 Întâlnirea grupurilor de lucru ANOSR:  

a organizaţiilor din domeniul sănătăţii şi a etnicilor români; 

 Trainingul privind Campania de Toamna ,, Studenți pentru Viitorul României!”; 

 Şcoala de toamnă Student ARC; 

 

Consiliul Național al Elevilor 

ANOSR împreună cu CNE au reacționat public  

cu privire la  propunerea dnei Ecaterina 

Andronescu vizând bacalaureatul profesional.. 

CNE a fost semnatar al scrisorii deschise 

”Studenți pentru viitorul României!” și partener al 

ANOSR în proiectul ”Universități de vară pentru 

elevi”. 

 

Centrul de Resurse pentru Participare Publică 

Centrul de Resurse pentru Participare Publică, beneficiar al unui grant din partea Ambasadei 

SUA pentru un alt proiect, a devenit un apropiat al ANOSR şi ne-a oferit ajutor în 

implementarea Campaniei de Toamnă ANOSR. Am participat la un eveniment cu schimb 

internațional de bune practici în organizare comunitară organizat de Centrul de Reurse 

pentru Participare Publică si la Gala Participării Publice. 

 

Erupție Anticorupție 

Acesta este un proiect al Fundației Synergetica iar noi am participat la lansarea calendarului 

Eroii Aticorupție, unde ANOSR a primit o diplomă pentru proiectul StudentARC ca proiect de 

promovare a bunei guvernări și a eticii. De asemenea, ANOSR a participat la trainingul pe 

implicare comunitară organizat în cadrul proiectului. 

 

 

REPREZENTARE INTERNAȚIONALĂ 

Relații Internaționale 
 

Summit-ul Global al Liderilor 

Studenților  

ANOSR a fost prezentă la Summit-

ul Global al Liderilor Studenților 

desfășurat la Londra, în perioada 

18-22 septembrie 2012, unde liderii 

studenților din jurul lumii pentru a pune bazele unei colaborări comune cu privire la 

obiectivele și nevoile studenților pe plan global. Solidaritatea în lupta pentru democrație, 

respect pentru drepturile fundamentale ale studenților, acces la educație, dezvoltare durabilă 

și apărarea și promovarea păcii au fost printre subiectele cele mai importante aflate pe 

ordinea de zi din cadrul evenimentului. În urma evenimentului s-a publicat o declarație, la 

redactarea căreia a participat și președintele ANOSR, Mihai Dragoș. 

 

Convenția Europeană a Studenților  



 

 

În perioada 17-21 octombrie 2012, ANOSR a fost reprezentată prin Cristi Popescu la 

Convenţia Europeană a Studenţilor (ESC24) desfășurată în Cipru, eveniment care s-a 

concentrat asupra efectelor crizei financiare în educaţia din Europa, urmărind evoluţia 

finanţării educaţiei în statele europene şi a societăţii în general, analizând totodată o serie de 

măsuri luate de state pentru diminuare acestor efecte. Evenimentul a avut semnificaţie 

dublă, întrucat s-au aniversat 30 de ani de activitate ESU prin organizarea unor sesiuni 

paralele destinate allumnilor ESU. ANOSR a prezentat în cadrul unui panel demersurile 

făcute de ANOSR pentru adoptarea Statutului Studentului în România.  

 

Adunarea Generală a Organizației Europene a Studenților 

Cel mai important eveniment ESU din prima jumătate a mandatului 2012-2013, Adunarea 

Generala (BM63), a avut loc în Malta, în perioada 29 Noiembrie – 5 Decembrie 2012. În 

cadrul evenimentului s-au luat deciziile importante care țin de poziționarea și prioritățile ESU 

pentru următoarea perioadă și s-au discutat chestiuni administrative care asigură 

funcționarea internă a structurii.  

 

Adunarea Generală a Organizației Europene a Studenților(BM64) 

În perioada 23-29 aprilie 2013, ANOSR a 

fost prezenta la cea de-a 64 Adunarea 

Generală a Organizației Europene a 

Studenților (ESU) care a avut loc în 

Budapesta, Ungaria. La această întâlnire cel 

mai important punct pe acenda 

evenimentului l-au reprezentat alegerile 

pentru Biroul de Conducere ESU, alături de 

discuțiile legate de educația ca și bun și 

responsabilitate publică, asigurarea calității 

și internaționalizarea educației, pentru care ANOSR a prezentat poziția studenților români, o 

parte din elementele acesteia fiind integrate în pozițiile oficiale ale ESU.  

 

Seminarul Experților Naționali Bologna ”Cross-border Education” 

Acest seminar a avut loc în Madrid, Spania, în perioada 22-24 aprilie 2013 și a reunit 

Experții Naționali Bologna din țările care și-au asumat Procesul Bologna. Această întâlnire a 

fost ultima care a fost finanțată in programul actual care susține experții Bologna, pentru a 

discuta provocările unei educații transfrontaliere și pentru a face schimb de bune practici în 

ceea ce privește implementarea Procesului Bologna pe diferite paliere. Exemplele de bună 

practică privind implicarea studenților în implementarea Procesului Bologna date de către 

ANOSR au fost cele care s-au regăsit în cea mai mare măsură în raportarea întalnirii. 

 

Reacții ANOSR la solicitări ale ESU sau ale altor federații naționale  

Un aspect important în activitatea ANOSR pe plan internaţional îl reprezintă colaborarea cu 

federaţiile membre ESU şi solidaritatea reciprocă atunci când trecem peste provocări. În 

perioada de raportare, au existat următoarele solicitări de sprijin din partea federaţiilor 

membre ESU: SAMOK Finlanda, SRVS Slovacia, CREUP Spania, LUS Luxemburg, FEF 

Belgia, o organizație regională din USA. Sprijinul a vizat fie trimiterea de adrese către 

universități și autorități publice din țările mai sus menționate, fie oferirea de informații pe 

diferite subiecte de interes. 



 

 

 

Totodată, ANOSR a trimis mai multe scrisori de susținere în demersuri naționale pentru: 

NUS-UK Marea Britanie, DSF Danemarca, HOOK Ungaria.   

 

Participări la evenimente ale altor federații naționale 

La sfârșitul lunii septembrie, ANOSR a participat la Forumul Federației Naționale a 

Studenților din Letonia (LSA), în cadrul căruia a ținut o prezentare pe tema corelării curriculei 

academice din sistemul de învățământ românesc cu nevoile pieței muncii.  

 

Schimb de experință ”Be creative! Entrepreneurship and Innovation” 

Acest proiect a fost organizat de federația studenților din Polonia și a avut ca si principale 

obiective schimbul de bune practici privind antreprenoriatul între participanți, networking 

între organizații si dezvoltarea unei relații de prietenie și colaborare între participanți. 

Evenimentul a avut loc in perioada 7-15 iulie 2013, în Cracovia, Polonia. 

 

Abrevieri:  
FOSR – Forumul Organizațiilor Studențești din România  
ARACIS – Agenția Română de Asigurarea Calității în Învățământul Superior  
ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări  
AG – Adunare Generală  
BC – Birou de Conducere  
CNFIS – Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior  
EQAR - Registrul European pentru Asigurarea Calității Învățământului Superior  
ESU – Organizația Europeană a Studenților  
ESC – Convenție Europeană a Studenților  
ENQA – Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior  
EUA – Asociația Europeană a Universităților 
MEN – Ministerul Educației Naționale 
MECTS – Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
MTS – Ministerul Tineretului și Sportului  


