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Către Ministerul Educației Naționale,
În atenția domnului ministru prof. Liviu Marian Pop

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită
Ministerului Educației Naționale (MEN) eliminarea articolului 19, aliniatul (1) din
Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica
Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învățământul superior de stat și particular din
România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, adoptată prin
OMENCȘ nr. 3922/02.06.2016.
Articolul 19 din metodologia mai sus menționată prevede că „finanțarea studenților
înscriși în programele de studii universitare de licență și master se suspendă, în cazul în care
aceștia nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite
transferabile. Finanțarea poate fi redobândită în anul de învățământ următor, după obținerea celor
60 de credite transferabile, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata ciclului
academic. Pe perioada suspendării bursei studenții vor studia cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut
pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare”.
Considerăm că prevederile acestui articol sunt nejustificate și discriminatorii atât în
raport cu studenții etnici înmatriculați în baza altor metodologii de admitere, cât și cu ceilalți
studenți înmatriculați la învățământul superior de stat și particular în România.
Atât metodologiile de admitere din ultimii trei ani universitari, cât și Codul drepturilor și
obligațiilor studentului, adoptat prin OMECTS 3666/2012, prevăd obligația de a respecta
regulamentul intern al instituției în care românii de pretutindeni își desfășoară activitatea,
respectiv de a respecta carta, regulamentele și deciziile universității. În plus, art. 19 intră în
conflict și cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, care prevede la art. 148 (3) că „numărul minim
de credite necesar promovării anului universitar se stabilește de către senatul universitar”.

Considerăm că criteriul de integralitate nu stimulează implicit performanța academică și
că păstrarea finanțării ar trebui să depindă de media ponderată, indiferent de numărul de credite
acumulate. În plus, în baza aceleiași autonomii universitare, fiecare instituție de învățământ
superior decide câte sesiuni de examene organizează într-un an de studiu, astfel că studenți la
programe de studii similare, dar la universități diferite, au șanse diferite de a acumula creditele
necesare. Astfel, considerăm că a constrânge studenții români de pretutindeni să fie integraliști la
finalul anului universitar pentru a-și păstra locul finanțat de la bugetul de stat este o măsură mult
prea strictă și care nu este corelată cu drepturile pe care le au ceilalți studenți din sistemul național
de învățământ, atât studenți români, cât și români de pretutindeni.
Astfel, solicităm eliminarea de urgență a articolului 19, până la sfârșitul anului
universitar 2016-2017, din Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul
stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învățământul superior de stat
și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017,
adoptată prin OMENCȘ nr. 3922/02.06.2016, și informarea tuturor instituțiilor de învățământ
superior de stat din România despre aplicarea noilor modificări începând cu anul universitar 20162017.
În speranța unui răspuns favorabil, vă asigurăm de întreaga noastră considerație!

Președinte ANOSR,
Marius DEACONU

***
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația națională
studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 15 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.

