
 

 

Către Alianța Liberalilor și Democraților,  

În atenția domnului președinte Călin POPESCU-TĂRICEANU 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) are plăcerea 

de a vă invita la o dezbatere cu studenții participanți la Adunarea Generală a federației, ce va 

avea loc sâmbătă, 29 august 2020, începând cu ora 14:00, în Grădina de vară a Casei de 

Cultură a Studenților din București (Calea Plevnei, nr. 61, Sector 1, București). 

Adunarea Generală se va desfășura în perioada 27-30 august 2020 și va reuni lideri 

ai studenților din întreaga țară, atât fizic cât și online. În timpul evenimentului ne vom stabili 

obiectivele și prioritățile în domeniul învățământului superior, precum și așteptările pe 

care le avem de la partidele politice în acest domeniu, în contextul alegerilor locale și 

parlamentare pentru mandatul 2020-2024. Astfel, ne-am dori să participați la această 

dezbatere, unde vă vom prezenta obiectivele noastre și unde ne vom dori să aflăm planurile 

dumneavoastră și ale partidului pe care îl reprezentanți în domeniul educației.  

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră la eveniment la adresa 

office@anosr.ro, până joi 27 august 2020.  

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0724 867 829 

(Petrișor-Laurențiu Țucă - președinte ANOSR) 

Cu deosebită considerație, 

Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ 

Președinte ANOSR 
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***  

 
 Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima federație 

națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 20 de 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 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități, 

atingând un număr de 104 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. 


