
 

 

 

Index al unor analize, propuneri și poziții publicate de Alianța Națională 

a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) în perioada 

noiembrie 2015-iulie 2016 
 

Nr. 

Crt. 
Denumire document/poziție Data publicării Status 

1. 
Cifrele bugetului educației – unde suntem și unde ar 

trebui să fim 
noiembrie 2015 

Analiza a constituit documentul suport în negocierile derulate de ANOSR cu 

Guvernul României privitor la alocarea bugetară pentru învățământul superior 

românesc. Dintre cerințe, s-au înregistrat creșteri în ceea ce privește finanțarea 

de bază, burse (20,29%) sau cercetare (33%). Nu s-au înregistrat creșteri în ceea 

ce privește subvenția cămine-cantine, subvenția pentru transport sau Programul 

Naționale „Tabere Studențești”. 

2. 

Propuneri ANOSR pentru planul de acțiune al 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării 

Științifice 

noiembrie 2015 

Document publicat pe site, transmis către MENCȘ și discutat la prima întâlnire 

dintre reprezentanții ANOSR și ministrul Adrian Curaj după preluarea 

portofoliului de către acesta. 

3. 
Poziția ANOSR cu privire la Programul de guvernare al 

guvernului Dacian Cioloș 
noiembrie 2015 

Document publicat pe site și transmis către premierul desemnat și MENCȘ 

înainte de investirea guvernului Dacian Cioloș. 

4. Prioritățile studenților pentru anul 2016 ianuarie 2016 Comunicat de presă publicat pe site-ul federației și transmis instituțiilor media. 

http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2015/11/Analiza_ANOSR_finantare_2015.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2015/11/Analiza_ANOSR_finantare_2015.pdf
http://www.anosr.ro/propuneri-anosr-pentru-planul-de-actiune-al-ministerului-educatiei-nationale-si-cercetarii-stiintifice/
http://www.anosr.ro/propuneri-anosr-pentru-planul-de-actiune-al-ministerului-educatiei-nationale-si-cercetarii-stiintifice/
http://www.anosr.ro/propuneri-anosr-pentru-planul-de-actiune-al-ministerului-educatiei-nationale-si-cercetarii-stiintifice/
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2015/11/pozitie_ANOSR_program_guvernare.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2015/11/pozitie_ANOSR_program_guvernare.pdf
http://www.anosr.ro/prioritatile-studentilor-pentru-anul-2016/
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5. 

Analiza legislației care reglementează acordarea 

reducerilor pentru studenți pentru călătoriile cu 

mijloacele de transport intern feroviar 

ianuarie 2016 

ANOSR a solicitat Guvernului României să acorde reducerea de 50% pentru 

transportul feroviar, pentru toate tipurile de trenuri și toate categoriile de locuri, 

indiferent de distanțele călătoriilor, pentru toți studenții (de la toate cele trei 

cicluri: licență, masterat, doctorat) înmatriculați la instituții de învățământ de stat 

sau particulare acreditate, indiferent de forma de învățământ pe care o urmează, 

de vârsta pe care o au și de naționalitatea acestora, pentru un număr nelimitat 

de călătorii într-un an calendaristic. De asemenea, de această reducere ar trebui 

să beneficieze și studenții care urmează o formă de învățământ superior în altă 

țară decât România, indiferent de naționalitatea lor, precum și elevii de la școlile 

postliceale. În discursul său susținut în fața Parlamentului României în cadrul 

„Orei Premierului” din data de 09.05.2016, prim ministrul Dacian Cioloș a 

confirmat că se lucrează la soluționarea acestei solicitări, Ministrul Transporturilor 

confirmând același lucru o zi mai târziu. În prezent se lucrează la un proiect de 

Hotărâre de Guvern între Ministerul Transporturilor și MENCȘ care să 

reglementeze aceste aspecte. De asemenea, din Legea Educației Naționale nr. 

1/2011 trebuie eliminată restricția de vârstă (26 de ani) prevăzută la art. 205, alin. 

(2) (modificat prin punctul 31 din Ordonanța de urgență nr. 117/2013). 

6. 

Adresa ANOSR  pentru adoptarea unor măsuri imediate 

pentru ca toate instituțiile publice de tip muzeu, 

teatru, operă, filarmonică, cinematograf să aplice art. 

205 alin (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

și să acorde tarife reduse cu 75% pentru toți 

studenții din România, indiferent de ciclul de studiu 

(licență, master, doctorat), forma de studiu, tipul de 

universitate la care sunt înmatriculați, vârsta sau 

naționalitatea lor 

ianuarie 2016 

În prezent, studenții beneficiază de reducere de 75% din tariful de acces doar 

pentru muzeele aflate în subordinea Ministerului Culturii (15 muzee, conform 

OM 2047/24.09.2009). Acest drept nu este respectat de către instituțiile de tip 

operă, teatru, filarmonică aflate în subordinea Ministerului Culturii, și nici de către 

majoritatea instituțiilor culturale aflate în subordinea autorităților locale. Prin 

intermediul Ministerului Culturii ar trebui adoptat un ordin care să impună 

acordarea reducerii de 75% și de către instituțiile de tip operă, teatru, filarmonică 

aflate în subordinea ministerului, iar prin intermediul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice ar trebui să transmită o adresă către toate 

autoritățile publice locale prin care să le pună în vedere să aplice Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011 prin toate instituțiile culturale aflate în subordinea lor. 

http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/05/analiza_ANOSR_legislatie_transport_feroviar_studenti.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/05/analiza_ANOSR_legislatie_transport_feroviar_studenti.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/05/analiza_ANOSR_legislatie_transport_feroviar_studenti.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/01/Adres%C4%83-Cultur%C4%83.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/01/Adres%C4%83-Cultur%C4%83.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/01/Adres%C4%83-Cultur%C4%83.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/01/Adres%C4%83-Cultur%C4%83.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/01/Adres%C4%83-Cultur%C4%83.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/01/Adres%C4%83-Cultur%C4%83.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/01/Adres%C4%83-Cultur%C4%83.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/01/Adres%C4%83-Cultur%C4%83.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/01/Adres%C4%83-Cultur%C4%83.pdf
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7. 
Raportul în urma Taberei ANOSR pentru studenții 

proveniți din medii dezavantajate, ediția 2015 
ianuarie 2016 

ANOSR a redactat un raport prin care prezintă o parte dintre dificultățile cu care 

se confruntă studenții din medii socio-economice dezavantajate în sistemul de 

învățământ universitar și a formulat o serie de recomandări în sprijinul acestora.  

8. 

Poziția ANOSR privind metodologia de repartizare pe 

universități a alocațiilor bugetare destinate 

cheltuielilor de transport pentru studenți 

aprilie 2016 
Documentul a fost transmis către MENCȘ și CNFIS, dar nu avem informații ca 

până în prezent să se fi demarat vreo acțiune în acest sens. 

9. 

Propunerile ANOSR pentru modificarea modului de 

calcul al doi indicatori din Metodologia de alocare a 

fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și 

finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ 

superior de stat pentru anul 2016 propusă de CNFIS 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 

aprilie 2016 

Document transmis către MENCȘ și CNFIS cu scopul de a corecta modul de 

calcul al doi dintre indicatorii utilizați pentru finanțarea suplimentară a 

universităților, fără a primi vreun răspuns în acest sens. 

10. 

Propunerile ANOSR pentru pilotarea în anul 2016 a 

unor indicatori de calitate în ceea ce privește 

finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ 

superior 

aprilie 2016 

ANOSR a propus MENCȘ și CNFIS mai mulți indicatori noi care să fie introduși 

pentru calculul finanțării suplimentare a universităților în acest an, dar pentru că 

aceștia nu s-au regăsit în forma finală a metodologiei, am solicitat MENCȘ și 

CNFIS introducerea acestor indicatori de calitate sub formă de pilotare în anul 

2016, în vederea implementării lor din anul 2017. Nu am primit până în prezent 

nici un răspuns în acest sens. 

11. 

Elevii și studenții solicită mai multă transparență în 

implementarea proiectului «de 200 de milioane de 

euro» ROSE 

mai 2016 

MENCȘ a promis (atât în raportul de activitate prezentat la 6 luni de mandat, cât 

și în cadrul unei întâlniri ce a avut loc la USAMV București în luna aprilie) că va fi 

creată o comisie de supraveghere a proiectului ROSE din care să facă parte și 

reprezentanți ai beneficiarilor (elevi și studenți), că va fi dezvoltat un site propriu 

al proiectului și că va exista o mai mare transparență în gestionarea acestui 

program. Până în prezent nu s-a luat nicio măsură concretă. 

12. 

Universitățile copy-paste fenomenul plagiatului și 

impostura academică în învățământul superior 

românesc – perspectiva studenților 

ianuarie 2016, 

mai 2016 

Nu există nicio poziționare a actorilor din sistem cu privire la poziția ANOSR 

privind fenomenul plagiatului și a imposturii academice. 

13. Poziția ANOSR cu privire la Programul „Euro200” iulie 2016 Document transmis către MENCȘ, fără a primi vreun răspuns deocamdată. 

http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/02/Raport_Tab%C4%83ra_ANOSR_pentru_studen%C8%9Bi_2015_v2.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/02/Raport_Tab%C4%83ra_ANOSR_pentru_studen%C8%9Bi_2015_v2.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Pozitia_ANOSR_metodologie_transport_local_studenti.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Pozitia_ANOSR_metodologie_transport_local_studenti.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Pozitia_ANOSR_metodologie_transport_local_studenti.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Propuneri_ANOSR_modificare_indicatori_metodologie_finantare_propusa_de_CNFIS_2016.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Propuneri_ANOSR_modificare_indicatori_metodologie_finantare_propusa_de_CNFIS_2016.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Propuneri_ANOSR_modificare_indicatori_metodologie_finantare_propusa_de_CNFIS_2016.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Propuneri_ANOSR_modificare_indicatori_metodologie_finantare_propusa_de_CNFIS_2016.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Propuneri_ANOSR_modificare_indicatori_metodologie_finantare_propusa_de_CNFIS_2016.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Propuneri_ANOSR_modificare_indicatori_metodologie_finantare_propusa_de_CNFIS_2016.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Propuneri_ANOSR_indicatori_pilotare_2016.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Propuneri_ANOSR_indicatori_pilotare_2016.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Propuneri_ANOSR_indicatori_pilotare_2016.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Propuneri_ANOSR_indicatori_pilotare_2016.pdf
http://www.anosr.ro/elevii-si-studentii-solicita-mai-multa-transparenta-in-implementarea-proiectului-de-200-de-milioane-de-euro-rose/
http://www.anosr.ro/elevii-si-studentii-solicita-mai-multa-transparenta-in-implementarea-proiectului-de-200-de-milioane-de-euro-rose/
http://www.anosr.ro/elevii-si-studentii-solicita-mai-multa-transparenta-in-implementarea-proiectului-de-200-de-milioane-de-euro-rose/
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/06/pozitie_ANOSR_plagiat_etica_2016-6-iunie.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/06/pozitie_ANOSR_plagiat_etica_2016-6-iunie.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/06/pozitie_ANOSR_plagiat_etica_2016-6-iunie.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/07/Propuneri_ANOSR_Euro200.pdf
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14. 
Măsurile propuse de ANOSR pentru Pachetul integrat 

pentru combaterea sărăciei al Guvernului României 
iulie 2016 Document transmis către MENCȘ, fără a primi vreun răspuns deocamdată. 

15. 

Propunerea ANOSR pentru modificarea Hotărârii de 

Guvern privind stabilirea criteriilor generale de acordare 

a burselor și a altor forme de sprijin material pentru 

studenți 

iulie 2016 Document transmis către MENCȘ, fără a primi vreun răspuns deocamdată. 

 

http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/07/Propuneri_ANOSR_Pachet_AntiS%C4%83r%C4%83cie.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/07/Propuneri_ANOSR_Pachet_AntiS%C4%83r%C4%83cie.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/07/propunere_ANOSR_HG_Burse.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/07/propunere_ANOSR_HG_Burse.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/07/propunere_ANOSR_HG_Burse.pdf
http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/07/propunere_ANOSR_HG_Burse.pdf

