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Către Asociația Ad Astra;

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) salută și se alătură
demersurilor întreprinse în vederea implementării Pactului Național pentru Cercetare propus
de organizația dvs.
Analizând conținutul măsurilor stipulate în documentul elaborat, constatăm că obiectivele
prezentate sunt esențiale pentru redresarea cercetării la nivel național. Acestea subliniază o serie
de deficiențe acute ale actualului sistem de cercetare, dezvoltare și inovare și aduc în lumină soluții
facil implementabile pe termen scurt, mediu și lung.

În același timp, considerăm absolut

fundamentală monitorizarea implementării acestuia și prezentarea periodică a unui raport, apt să
sublinieze progresele demersului și activitatea decidenților în acest sens.
ANOSR a ridicat constant problema subfinanțării cronice a cercetării și a militat pentru
creșterea alocării bugetare anuale. Mai mult decât atât, am susținut întotdeauna implicarea
studenților în proiectele și echipele de cercetare, inclusiv a studenților din ciclurile de studii
universitare de licență și masterat, precum și punerea la dispoziție a bazei materiale și
resurselor științifice adecvate pentru studenți în vederea activității de cercetare, solicitând
asigurarea cadrului necesar unei cercetări de calitate, atât prin implementarea unor politici
coerente și standardizate la nivel național, cât și la nivel instituțional.
Astfel, dorim să ne raliem inițiativei Ad Astra cu scopul prioritizării cercetării, tocmai pentru
a reduce decalajul înregistrat față de media europeană și pentru a încuraja cercetarea de calitate
la nivel național. Suntem deschiși, astfel, la un parteneriat în vedere promovării obiectivelor
comune în sfera cercetării în învățământul superior.
Cu aleasă considerație,
Președinte ANOSR,
Horia ONIȚA

***
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația
națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 20 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 29 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.

