
 

 

Educația la Guvernare! Obiectivele studenților pentru 

viitorul învățământului superior 
 

Având în vedere proximitatea organizării alegerilor parlamentare care vor stabili viziunea 

pentru sistemul educațională pentru următorii patru ani, ANOSR lansează campania „Educația la 

guvernare!” prin care solicită partidelor politice să demonstreze fără echivoc prin planurile de 

guvernare și prin angajamentele luate că vor acționa ferm pentru a produce schimbări pozitive 

majore în învățământul superior. 

 Astfel, ANOSR propune obiective concrete în 8 domenii fundamentale ale educației. 

Dintre acestea, accentul cade pe  o serie de 10 priorități majore ale studenților, de natură să 

corijeze deficiențele încă prezente în sistemul educațional românesc și să genereze îmbunătățiri 

consistente în mediul universitar.  

 

 Cu fiecare zi pierdută în urma educației, învățământul superior a avut vizibil de suferit, 

tocmai de aceea fiind evidentă necesitatea acută de a prioritiza învățământul în inițiativele 

legislative și, după caz, în politicile publice de guvernare. Se dovedește imperativ să tragem un 

semnal de alarmă și să solicităm partidelor politice nu doar să își asume declarativ direcții de 

dezvoltare, ci să se angajeze la acțiuni concrete, a căror implementare să fie asumată în timp 

și monitorizată trimestrial împreună cu ANOSR. 

 Obiectivele au fost trasate de reprezentanții studenților din România reuniți la Adunarea 

generală ANOSR de la București din perioada 27-30 august 2020 și conturate în baza unei evaluări 

ample asupra carențelor prezente în viața studentului.  

Campania „Educația la guvernare!” reprezintă un demers al Alianței Naționale a 

Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) prin care solicităm o viziune matură și judicioasă 

din partea clasei politice. Toți candidații la alegerile parlamentare și toate partidele politice din 

România sunt invitate să își asume cele 10 priorități și obiectivele studenților și să le includă 

în programele lor politice, pentru ca mai apoi, dacă vor fi aleși, acestea să fie susținute și 

implementate cu celeritate la nivel național. ANOSR va transmite tuturor partidelor politice 

parlamentare invitația de a se întâlni și de a semna un angajament privind asumările obținute. 

 

  



 

 

Prioritățile majore, clare și de impact, pentru învățământul superior din România 

propuse de ANOSR sunt:  

 

1. Legislație predictibilă, coerentă și centrată pe student – o nouă lege a educației 

conectată la tendințele europene, conturată de specialiști în baza unui acord al 

partidelor parlamentare; 

2. Finanțare a educației care încurajează performanța și competitivitatea - alocări 

bugetare conforme cu cerințele sistemului, bazate pe criterii de calitate și în acord 

cu misiunea universitară; 

3. Burse studențești care să constituie un sprijin corespunzător nevoilor reale - 

stabilirea pragului minim al burselor studențești pe baza coșului minim al 

studentului, astfel încât să reprezinte 50% din salariul minim brut pe economie; 

4. Participarea reală a studenților în luarea deciziilor – minimum 25% în toate 

structurile decizionale sau consultative universitare și naționale; 

5. Studenți români conectați internațional – triplarea numărului de beneficiari ai 

mobilităților internaționale; 

6. Studenți orientați cu succes spre piața muncii – alocarea unei subvenții individuale 

pentru fiecare student pentru servicii de consiliere și orientare în carieră; 

7. Meritocrația, o condiție esențială pentru universități credibile – sancționarea drastică 

și sistematică a tuturor formelor de plagiat și a încălcării normelor de etică și 

integritate; 

8. Performanță și calitate prin absorbție eficientă a fondurilor europene - un organism 

compus din actorii sociali care să determine prioritățile pentru investiții și să 

monitorizeze întregul proces; 

9. Locuri de cazare pentru studenți adecvate și suficiente – investiții, standarde 

naționale,  construirea unor cămine moderne și o strategie asupra politicilor de 

locuire;  

10. Management universitar eficient și lipsit de ingerințe politice – reintroducerea 

incompatibilităților funcțiilor de conducere din universități cu funcțiile politice și 

limitarea clară a numărului de mandate ale rectorilor.  



 

 

Obiectivele specifice aranjate conform celor 8 domenii vizate: 

 

I. Un sistem de învățământ capabil să reacționeze prompt în raport cu situația 

pandemică - este imposibil de contestat caracterul urgent și necesar în privința 

pregătirii și adaptării sistemului de învățământ superior la provocările create de 

pandemie și care au reliefat atât discrepanțele, cât și anacronismul unor activități 

din cadrul universităților românești. 

 Reevaluarea indicatorilor de calitate pentru finanțarea suplimentară și introducerea unor 

indicatori de calitate specifici în contextul COVID - 19; 

 Adaptarea cadrului legal (Ordinele nr. 3223/ 2012 și nr. 651/ 2014) în vederea introducerii 

posibilității implementării mobilităților studențești în format hibrid și virtual; 

 Asigurarea accesului tuturor studenților la resurse educaționale în format electronic, în 

mod gratuit, prin intermediul bibliotecilor virtuale ale universităților și prin asigurarea 

abonamentelor în mod gratuit la reviste de specialitate, precum și facilitarea accesului 

universităților la platforme destinate educației online. 

 Prioritizarea componentei de digitalizare a educației în viitoarea strategie națională, în 

acord cu Digital Education Action Plan. 

 

II. Un sistem de învățământ finanțat în raport cu nevoile beneficiarilor - asigurarea 

unei finanțări adecvate, cel puțin comparabile cu media europeană, drept 

condiție necesară unui învățământ de calitate. 

 Respectarea prevederilor Legii Educației Naționale și asigurarea a 6% din PIB pentru 

educație și 1% din PIB pentru cercetare; 

 Creșterea finanțării de bază cu 20% în fiecare an, astfel încât să acopere în mod real nevoile 

studenților din perspectiva fiecărei componente inclusă în aceasta; 

 Creșterea subvenției cămine-cantine până la suma de 6204,33 lei pentru fiecare student 

cazat, indiferent de forma de studii (cu sau fără taxă); 

 Creșterea subvenției pentru transportul public local al studenților la 159.268.886 lei, 

asigurarea beneficiului pe durata întregului an universitar, simplificarea procedurii de 

achiziționare și actualizarea coeficienților în vederea raportării la costurile reale; 

 Creșterea fondului pentru investiții la nivelul Ministerului Educației și Cercetării pentru 

învățământ superior la cel puțin 2.307.635.000 lei, în special prin investiția la nivelul bazei 

materiale - laboratoare, servicii studențești precum cămine și cantine (inclusiv în privința 

celor 20.000 de locuri noi asumate în urmă cu 4 ani); 

 Creșterea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) pentru finanțarea 

Concursului Național pentru Proiecte Studențești (CNPS) și realizarea a două apeluri pe an 

calendaristic; 



 

 

 Creșterea ponderii finanțării suplimentare și introducerea de noi indicatori de calitate 

pentru extinderea aspectelor vizate în acordarea acesteia. Introducerea unui indicator 

de calitate în finanțarea suplimentară referitor la capacitatea instituțiilor de învățământ 

superior de a oferi stagii de practică plătite studenților; 

 Acordarea dreptului de vot reprezentanților studenților în CNFIS; 

 Menținerea beneficiilor oferite studenților în privința transportului intern feroviar, 

asigurarea finanțării corespunzătoare în bugetul Ministerului Transporturilor, precum 

și instituirea acelorași drepturi pentru studenți în privința transportului cu metroul; 

 Reevaluarea modului de fundamentare a structurii și a coeficienților pe baza cărora se 

stabilește finanțarea de bază (finanțare pe ciclu de studii, program de studii, limbă de 

predare); 

 Acordarea de locuri în regim fără taxă pe baza unor criterii sociale; 

 Crearea unei metodologii transparente, bazate pe indicatori adecvați, în vederea 

alocării cifrei de școlarizare pentru toate ciclurile de studii universitare, având drept 

fundamentare domeniile prioritare și criteriile de calitate din cadrul clasificării 

universităților; 

 Creșterea fondurilor alocate de Ministerul Educației și Cercetării prin Ordinul nr. 

3.111/2018 pentru proiectele studențești în vederea sprijinirii dobândirii de 

competențe în cadru non-formal sau prin competiții organizate de studenți; 

 Prioritizarea în strategia absorbției fondurilor europene a realizării de proiecte în 

beneficiul sistemului de învățământ superior, după consultarea actorilor relevanți din 

sistem, precum și elaborarea ghidurilor și a priorităților de finanțare realizate la nivel 

guvernamental prin implicarea reprezentanților studenților. Crearea unui organism 

compus din actorii sociali care să determine prioritățile pentru investiții și să 

monitorizeze întregul proces. 

 

III. Un sistem de învățământ echitabil, accesibil și incluziv - asigurarea accesului și 

incluziunii în învățământului superior și sprijinirea parcursului academic prin 

politici educaționale și servicii studențești integrate. 

 Asigurarea accesibilității în mod echitabil pentru studenții cu diverse tipuri de dizabilități, 

prin sprijinea universităților cu măsuri adecvate pentru: 

 Operaționalizarea campusurilor universitare și a clădirilor universităților astfel încât să fie 

facilitat accesul acestora; 

 Adaptarea materialelor de studiu la nevoile studenților cu dizabilități; 

 Dezvoltarea de servicii distincte în fiecare universitate, cu personal specializat, pentru 

sprijinul persoanelor cu dizabilități; 



 

 

 Sprijinirea integrării în mediul universitar a persoanelor cu dizabilități în vederea urmării 

unei cariere didactice sau a unor poziții administrative sau auxiliare. 

 Stabilirea pragului minim al burselor studențești pe baza coșului minim al studentului și 

corelarea automată cu creșterea salariului minim brut pe economie garantat în plată, astfel 

încât să reprezinte minimum 50% din acesta; 

 Creșterea fondului de burse cu 93% prin stabilirea cuantumului alocat pentru constituirea 

fondului de burse și protecție socială a studenților în valoare de 388 de lei/lună, pe toată 

durata anului universitar (12 luni) per student de la învățământul cu frecvență, fără taxă de 

studii, în virtutea punctului anterior; 

 Creșterea burselor românilor de pretutindeni la valoarea bursei minime propuse de CNFIS 

pentru studenții care urmează programe de studii de licență și masterat, și în cazul 

studenților doctoranzi, alinierea cuantumul bursei cu cel pentru studenții doctoranzi 

români. Suplimentarea fondului de burse destinat studenților etnici români cu 16.455.479 

lei pentru a asigura resursele necesare în acest sens; 

 Alocarea de locuri de cazare gratuite pentru studenții din categoriile defavorizate 

(studenții din medii socio-economic dezavantajate, studenții cu dizabilități, studenții 

instituționalizați etc.) și prioritizarea acestora în procesul de alocare a locurilor; 

 Asigurarea respectării dreptului studenților de a beneficia de reducere de 75% la muzee, 

concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive 

organizate de instituții publice; 

 Creșterea numărului de beneficiari ai programului „Euro 200” și modificarea condițiilor de 

eligibilitate astfel încât toți studenții să poată dispune de un laptop conectat la internet; 

 Monitorizarea respectării normelor metodologice la nivel național privind organizarea 

căminelor studențești pentru a asigura un set de drepturi minimale pentru studenți;  

 Implementarea unor standarde obligatorii minimale pentru condițiile existente în spațiile 

de cazare ale instituțiilor de învățământ superior și finanțarea prioritară a universităților 

care nu oferă spații de cazare ce respectă standardele impuse; 

 Instituirea unei reglementări privind tipurile de taxe pe care le pot percepe universitățile, 

fundamentarea acestora și interzicerea creșterii cuantumului pe perioada unui ciclu de 

studii al unui student; 

 Eliminarea taxelor injuste existente la momentul actual în învățământul superior și 

echivalarea taxelor de admitere cu costurile reale.  

 Asistență medicală gratuită pentru studenți, în fiecare centru universitar, în policlinici 

studențești dotate corespunzător. Totodată, este necesară scutirea plății contribuțiilor de 

asigurări sociale de sănătate pentru studenții angajați în vârstă de până la 35 de ani, în 

vederea evitării unei dublări a contribuției menționate; 



 

 

 Modificarea condițiilor de acordare a burselor pentru studenții proveniți din mediul rural 

sau pentru cei care doresc să profeseze ulterior în mediul rural, în sensul în care acestea 

să reprezinte un sprijin real pentru potențialii beneficiari. 

 

IV. Un sistem de învățământ de calitate - necesitatea respectării dreptului studenților 

la un învățământ superior de calitate, oferit de universități competitive pe plan 

național și internațional. 

 Realizarea unei noi legi a educației conectată la tendințele europene, cu consultarea 

reprezentanților studenților și societății civile, conturată de specialiști în baza unui acord 

al partidelor parlamentare; 

 Actualizarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului în vederea introducerii unor 

mecanisme clare de sancționare a neadaptării/ încălcării ordinului, precum și eliminarea 

discrepanțelor întâlnite în implementarea acestuia în raport cu obiectivele sale; 

 Subvenționarea masteratului didactic de către statul român, indiferent dacă studentul a 

urmat sau va mai urma un alt program de studii de masterat; 

 Monitorizarea implementării masteratului didactic și asigurarea unei evoluții continue și 

durabile a acestuia; 

 Creșterea numărului de ore de practică în cadrul modulului psihopedagogic - nivelul I; 

 Asigurarea reprezentativității studenților în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității la 

nivel de universitate și/sau facultate în proporție de minimum 25%; 

 Alocarea de fonduri necesare pentru actualizarea permanentă a bazei materiale, inclusiv 

pentru asigurarea de resurse academice și didactice, în spiritul învățământului centrat pe 

student. 

 Asigurarea unui cadru normativ adecvat în privința posibilități implementării traseelor 

flexibile de învățare și sprijinirea universităților care își asumă adaptarea planurilor de 

învățământ astfel încât să satisfacă acest obiectiv; 

 Continuarea creșterii ritmului digitalizării și în perioada post-pandemică, în sensul 

operaționalizării procedurilor pentru activitatea didactică și serviciile studențești online; 

 Introducerea de noi actori relevanți în gestionarea procesului de asigurare a calității, în 

vederea alinierii conforme a actelor normative în domeniul evaluării externe a calității cu 

tendințele internaționale, inclusiv metodologii de evaluare externă din alte state membre 

ale Spațiului European al Învățământului Superior (SEÎS); 

 Facilitarea, finanțarea și monitorizarea formării continue a cadrelor didactice în privința 

competențelor digitale actuale și în vederea dezvoltării metodelor de predare pentru un 

învățământ centrat pe student; 

 Introducerea unui indicator de calitate privind digitalizarea în finanțarea suplimentară și 

elaborarea unor norme care să evalueze respectarea acestuia; 



 

 

 Operaționalizarea unui sistem de selecție digitalizat în urma promovării examenului de 

rezidențiat pentru a facilita modul în care viitorii rezidenți își vor alege specializarea, 

împreună cu reducerea timpului de desfășurare a acestui proces; 

 Oferirea de abonamente în regim gratuit pentru toți studenții din România la Bibliotecile 

Centrale Universitare; 

 Operaționalizarea Consiliului Național al Bibliotecilor Universitare; 

 

V. Un sistem de învățământ participativ - creșterea implicării studenților în 

structurile comunității universitare în acord cu modelele de bună practică din alte 

țări membre ale Spațiului European al Învățământului Superior și în gestionarea 

procedurilor relevante. 

 Asigurarea participării studenților în procesul de alegere a rectorilor universităților într-un 

procent de cel puțin 25% din totalul electoratului; 

 Asigurarea participării studenților cu drept de vot într-un procent de 25% în toate 

structurile decizionale relevante (Consiliul de administrație și Consiliile departamentelor 

academice), precum și participarea în proporție de 33% în Senatele universitare; 

 Asigurarea participării studenților doctoranzi cu drept de vot într-un procent de 25% la 

nivelul Consiliilor Studiilor Universitare de Doctorat și în Consiliile Școlilor Doctorale; 

 Participarea studenților într-o proporție majoritară în comisiile de acordare a burselor, a 

locurilor de cămin și a taberelor studențești. 

 Asigurarea participării în proporție de 33% a studenților în Consiliile de Administrație ale 

conducerea Caselor de Cultură a Studenților și instituirea unui nou sistem de gestiune și 

monitorizare a acestora. 

 

VI. Un sistem de învățământ onest, clădit pe principiile eticii, integrității academice 

și bunei guvernanțe - asigurarea încrederii publice în corectitudinea și relevanța 

calificării obținute și oferirea garanțiilor unui management eficient și 

transparent. 

 Introducerea incompatibilității între funcția de cadru didactic și persoanele condamnate 

penal pentru infracțiuni săvârșite cu intenție până la intervenirea unei situații care înlătură 

consecințele condamnării; 

 Introducerea incompatibilității între funcțiile de conducere din instituțiile de învățământ 

superior și funcțiile de deputat, senator sau o funcție de conducere într-un partid politic; 

 Limitarea posibilității ocupării funcțiilor de rector și decan la maximum 8 ani, indiferent de 

perioada în care au avut loc mandatele și de întreruperile acestora; 

 Stabilirea de către Ministerul Educației și Cercetării a unei liste privind informațiile 

minimale specifice învățământului superior ce cad sub incidența Legii nr. 544/ 2001 și 



 

 

introducerea transparenței universităților drept indicator de calitate în finanțarea 

suplimentară a acestora; 

 Crearea unui sistem de sancțiuni clar și ușor de aplicat, în situațiile în care se constată 

încălcări ale normelor de etică și integritate academică la nivelul tuturor ciclurilor de studii, 

cu precădere pentru școlile doctorale (desființarea școlilor doctorale în care au fost 

înregistrate cel puțin trei cazuri de plagiat dovedite și interdicția dreptului de a organiza o 

școală doctorală în domeniul respectiv timp de cinci ani), pentru persoanele dovedite a fi 

plagiat (retragerea titlului academic și excluderea definitivă din comunitatea academică) și 

pentru cadrele didactice care au coordonat lucrările de doctorat (retragerea abilitării de 

coordonator); 

 Elaborarea de către Consiliul de Etică și Management Universitar și aprobarea prin ordin 

de ministru a unei metodologii-cadru pentru prevenirea, depistarea și sancționarea tuturor 

tipurilor de cazuri de plagiat de către universități în concordanță cu Codul de referință al 

eticii și deontologiei universitare ce urmează a fi elaborat de același organism; 

 Realizarea unor fișe ale disciplinei Etică și integritate academică de referință la nivel 

național de către Ministerul Educației și Cercetării, prin consiliile sale consultative; 

 Crearea de către CEMU a unor proceduri care facilitează implementarea integrității 

academice în universități - Cod de bune practici, Manualul conflictelor de interese, 

Declarația națională de integritate în cercetare, Politica de prevenire a corupției, PETS 

(Public Expenditure Track Surveys) - pentru urmărirea investiției cheltuielilor, Cod 

specializat adresării problemelor de hărțuire morală și hărțuire sexuală în vederea 

prevenirii, depistării și sancționării de universități; 

 Introducerea dreptului studenților de a beneficia în mod gratuit de programe software de 

identificare a similitudinilor pe tot parcursul studiilor; 

 Operaționalizarea unei platforme apte să indexeze toate lucrările de licență, disertație și 

doctorat; 

 Stabilirea cadrului legal pentru introducerea normelor minimale privind etica cercetării 

științifice (elaborarea unor documente precum Codul de Conduită în cercetare și Politica 

de Etică a cercetării); 

 Asigurarea reprezentativității studenților în Comisiile de Etică la nivel de universitate și/ 

sau facultate în proporție de minimum 25%. 

 

VII. Un sistem de învățământ preocupat de viitorul profesional al studentului - 

asigurarea instrumentelor și identificarea măsurilor necesare orientării 

profesionale a studentului, precum și dezvoltarea cadrului desfășurării practicii 

de specialitate. 



 

 

 Modificarea Metodologiei privind funcționarea centrelor de consiliere și orientare în 

carieră („CCOC”), astfel încât să existe cel puțin 1 consilier de carieră sau psiholog la fiecare 

500 de studenți. 

 Alocarea de resurse financiare corespunzătoare universităților pentru funcționarea CCOC 

prin subvenții cu destinație specială încadrate în finanțarea complementară și instituirea 

unei subvenții per capita; 

 Actualizarea legislației în domeniul stagiilor de practică pentru a crește garanțiile și 

drepturile studenților care parcurg astfel de stagii, creșterea importanței și valorificarea 

activă a experienței rezultate și detalierea criteriilor de calitate în privința stagiilor oferite 

de universitate. 

 Realizarea unei strategii naționale dedicate trecerii din mediul preuniversitar în 

învățământul superior. 

 Implementarea proiectul „Primul student din familie” și oferirea facilităților aferente; 

 Un sistem de învățământ conectat la dimensiunea internațională - asigurarea racordării 

sistemului de învățământ superior din România la tendințele internaționale și prioritizarea 

internaționalizării ca factor de creștere a calității. 

 Menținerea acordării suplimentului financiar pentru universitățile din România selectate în 

cadrul inițiativei Consorțiilor de Universități Europene a Comisiei Europene, prin programul 

comunitar Erasmus+; 

 Triplarea numărului de studenți care accesează mobilități internaționale prin 

redimensionarea stimulentelor - creșterea burselor, restructurarea cadrului de echivalare, 

debirocratizarea întregului proces, creșterea numărului de parteneriate apte să ofere mai 

multe oportunități pentru mobilitățile internaționale; 

 Asigurarea finanțării pentru implementarea Cardului European al Studentului, 

operaționalizat de către Comisia Europeană; 

 Crearea cadrului legal pentru operaționalizarea posibilității desfășurării studiilor 

universitare în colaborare cu universități din țară sau din străinătate și eliberarea 

diplomelor comune (joint degree); 

 Adoptarea unei strategii de implementare la nivel național a valorilor și priorităților 

European Education Area (EEA); 

 Adaptarea Nomenclatorului studiilor la Clasificarea Internațională a Standardelor în 

Educație (ISCED) și tendințele internaționale, în vederea sporirii comparabilității și 

recunoașterii studiilor desfășurate în cadrul instituțiilor de învățământ superior din 

România; 

 Adoptarea unei strategii de internaționalizare a învățământului superior din România și 

sprijinirea universităților performante pentru a crește în topurile internaționale. 


