
 
 

 
 

 

Nr. de înregistrare 143/10.10.2016 

 

Către Uniunea Democrată Maghiară din România, 

În atenția domnului președinte Hunor KELEMEN 

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația care 

reprezintă drepturile și interesele studenților din România, solicită o întâlnire cu președintele 

Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), domnul Hunor Kelemen, precum și cu alți 

reprezentanți ai conducerii centrale a UDMR, în special cu cei responsabili de domeniul educație, 

pentru a discuta despre propunerile în domeniul învățământului superior pe care studenții le 

au pentru programele politice ale partidelor. 

ANOSR a lansat, cu ocazia începutului anului universitar, 15 obiective ale studenților 

pentru dezvoltarea sistemului educațional universitar din România, construite în urma 

consultării cu reprezentanții studenților din întreaga țară (obiectivele pot fi consultate în 

documentul anexat prezentei adrese).  

Toți candidații la alegerile parlamentare din această toamnă și toate partidele politice din 

România sunt invitate să își asume cele 15 priorități ale studenților și să le includă în programele 

lor politice cu care vor candida, iar apoi, dacă vor fi aleși, sunt invitați să le pună în practică din 

Parlamentul României și/sau din Guvernul României, după caz, începând chiar cu Legea bugetului 

de stat pentru anul 2017. 

Așadar, considerăm oportună o întâlnire între reprezentanții ANOSR și reprezentanții 

conducerii Uniunii Democrate Maghiare din România, pentru a discuta despre obiectivele pe care 

cele două structuri le au în domeniul învățământului superior. 

Așteptăm răspunsul dumneavoastră pe adresa de e-mail office@anosr.ro sau la numărul 

de telefon 0744 587 222 (Vlad Cherecheș – președinte ANOSR). 

În speranța unui răspuns prompt, vă asigurăm de întreaga noastră considerație! 

 

Președinte ANOSR, 

Vlad Dan Cherecheș 
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*** 

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. 


