
 
 

 
 

 

Nr. de înregistrare 133/29.09.2016 

 

Către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

În atenția domnului ministru Vasile DÎNCU 

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită sprijinul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) pentru ca toate 

instituțiile culturale din subordinea autorităților publice locale să aplice art. 205, alin. (3) 

din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, prin care este prevăzut că ,,studenții beneficiază de 

tarfide reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte 

manifestări culturale și sportive organizate de instituțiile publice, în limita bugetelor aprobate”. 

Deși în vigoare de aproape șase ani, în prezent art. 205 alin (3) din Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011 este respectat de un număr foarte mic de instituții publice. În cea mai mare 

parte dintre cazuri, studenții beneficiază de tarife reduse doar cu cel mult 50%, și nu cu 75%, așa 

cum este prevăzut din punct de vedere legal, pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de 

teatru, operă, film, la alte manifestări culturale. Deoarece mai mult de jumătate dintre studenții 

din România nu sunt originari din centrele universitare unde studiază, considerăm obligatoriu 

ca ei să beneficieze de această facilitate în fiecare localitate din țară. Astfel, considerăm necesar 

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 cel puțin 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.  

Accesul tinerilor la cultură reprezintă o condiție esențială pentru integrarea lor participativă 

în societate. În plus, cultura stimulează creativitatea și reprezintă una din cele mai bune metode 

de a îmbunătăți calitatea vieții în rândul tinerilor. Astfel, punerea în funcțiune a unor mecanisme, 

precum asigurarea unor tarife cât mai accesibile pentru accesul studenților la resurse culturale, 

care să încurajeze participarea tinerilor la manifestări culturale și transformarea lor în consumatori 

constanți de cultură, îi vor sprijini pe aceștia să îmbrățișeze valorile europene și vor duce la 



 
 

 
 

consolidarea unei conștiințe a patrimoniului cultural comun, indiferent dacă vorbim la nivel local, 

regional, național sau internațional.  

Având în vedere că un nou an universitar va începe în curând, vă solicităm sprijinul 

pentru soluționarea acestei situații, prin intermediul ministerului pe care îl reprezentați, 

care poate comunica cu autoritățile publice locale, pentru a ne asigura că începând cu luna 

octombrie 2016 accesul studenților la evenimente și instituții culturale să fie unul mai facil, 

cu respectarea legislației în vigoare, încurajându-i pe aceștia să devină consumatori 

constanți de artă și cultură. 

În speranța unei colaborări cât mai bune, vă asigurăm de întreaga noastră considerație! 

 

Președinte ANOSR, 

Vlad D.  Cherecheș 

 

 

 

 

*** 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația 

națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 16 ani, are ca scop 

principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea 

drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața 

socială, economică și culturală. 

ANOSR reunește studenți din 17 centre universitare din întreaga țară, din 31 de universități, 

atingând un număr de peste 84 de organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea 

în funcțiune a mecanismului mișcării studențești. 

La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în 

Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al 

studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al 

Organizației Europene a Studenților (ESU - European Students' Union), singura structură 

europeană care reprezintă studenții. 


