
 

 

Raport de activitate ANOSR 

1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018 

 

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

federație studențească, non-guvernamentală și non-partizană din țară. Încă de la înființarea 

sa, ANOSR a reunit cele mai multe organizații studențești cu tradiție, înființate imediat după 

revoluție, împreună constituind o echipă bazată pe principii și profesionalism. Aceasta este 

principalul partener de dialog al structurilor decizionale de la nivel național, fiind singura 

federație din România reprezentativă la nivel internațional prin apartenența la European 

Students’ Union (ESU). În prezent, ANOSR numără 104 organizaţii studenţeşti din 19 centre 

universitare din România. 

Activitatea ANOSR de pe parcursul anului 2018 poate fi rezumată astfel: 

• La începutul anului, activitatea federației a debutat cu Adunarea Generală Extraordinară 

a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). În cadrul 

acesteia, a fost analizată activitatea federației de la preluarea noului mandat și, 

totodată, au fost trasate direcțiile pentru lunile următoare, 5 ianuarie; 

• ANOSR constată că după un an de guvernare, mai puțin de o cincime din măsurile 

dorite de studenți au fost realizate, având la bază Analiza detaliată a primului an de 

guvernare PSD-ALDE și Propunerile ANOSR pentru planul de guvernare în domeniul 

învățământului superior, 26 ianuarie; 

• ANOSR atrage din nou atenția asupra fenomenului plagiatului, prin poziția Guvern nou, 

probleme vechi, având la bază Analiza Universitățile „copy-paste”: fenomenul 

plagiatului și impostura academică în învățământul superior românesc – perspectiva 

studenților, 30 ianuarie; 

• În urma demersurilor ANOSR, Începând cu anul universitar 2018-2019, studenții 

masteranzi și doctoranzi vor urma cursuri de etică și integritate academică, 30 ianuarie; 

• Comunicat de presă Falimentul unei idei bune: Programul „Euro 200”, fundamentat pe 

Poziția ANOSR cu privire la Programul „Euro 200” și Propunerile ANOSR pentru 

modificarea legislației privind Programul „Euro 200”, 20 februarie; 

• Federația a solicitat urgentarea stopării creșterii taxelor în universități!, 22 martie; 

• În curând, studenții de peste 26 de ani vor putea circula gratuit cu trenul!, 28 martie; 

• În urma demersurilor ANOSR, Studenții-doctoranzi vor beneficia de burse mai mari!, 

28 martie; 

• Federația și-a exprimat îngrijorarea asupra modului în care dezbaterea cu privire la 

alocarea cifrei de școlarizare a fost purtată în spațiul public - Stop canibalizării în mediul 

universitar românesc!, 13 aprilie; 

https://www.anosr.ro/la-timisoara-trezim-tara/
https://www.anosr.ro/la-timisoara-trezim-tara/
https://www.anosr.ro/primul-an-de-guvernare-psd-alde-mai-putin-de-o-cincime-din-masurile-dorite-de-studenti-au-fost-realizate/?fbclid=IwAR11C7Bi_LDlfn6K-NReePA3nHQes8nDh7iyvYJgaeZ5aWTr7NUbzPiEGkM
https://www.anosr.ro/primul-an-de-guvernare-psd-alde-mai-putin-de-o-cincime-din-masurile-dorite-de-studenti-au-fost-realizate/?fbclid=IwAR11C7Bi_LDlfn6K-NReePA3nHQes8nDh7iyvYJgaeZ5aWTr7NUbzPiEGkM
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/01/Analiza_ANOSR_1-an.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2017/01/Propunere_Plan_Guvernare_ANOSR_%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt_Superior.pdf
https://www.anosr.ro/guvern-nou-probleme-vechi/?fbclid=IwAR1vgktbdXBvuW4hKQRRhiwCNTTWjcvc04mI_E9nBCSLYT2PsA6m8YPJrNI
https://www.anosr.ro/guvern-nou-probleme-vechi/?fbclid=IwAR1vgktbdXBvuW4hKQRRhiwCNTTWjcvc04mI_E9nBCSLYT2PsA6m8YPJrNI
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/06/pozitie_ANOSR_plagiat_etica_2016-6-iunie.pdf
https://www.anosr.ro/incepand-cu-anul-universitar-2018-2019-studentii-masteranzi-si-doctoranzi-vor-urma-cursuri-de-etica-si-integritate-academica/?fbclid=IwAR2GiVVf4vHC62w__xtYOpIbgwAlyfE3N35Fk_HoSvVz3zAQMHOgjkayGoM
https://www.anosr.ro/incepand-cu-anul-universitar-2018-2019-studentii-masteranzi-si-doctoranzi-vor-urma-cursuri-de-etica-si-integritate-academica/?fbclid=IwAR2GiVVf4vHC62w__xtYOpIbgwAlyfE3N35Fk_HoSvVz3zAQMHOgjkayGoM
https://www.anosr.ro/falimentul-unei-idei-bune-programul-euro-200/?fbclid=IwAR1WZZJ4ySXxgCtxYEzi0PjPPTfsJZgv7FLWbY9cg6OvqXNC5ijXq8lnlog
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/02/Pozi%C8%9Bia_ANOSR_Euro200_2018.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/02/Propuneri_ANOSR_Legislatie_Euro200.pdf
https://www.anosr.ro/stop-cresterii-taxelor-in-universitati/?fbclid=IwAR2CRRYcHOMQnNCA674SDA4Jgux4Kr9CV1w0qDRcg-4NgNIoIZECb_G0t8o
https://www.anosr.ro/in-curand-studentii-de-peste-26-de-ani-vor-putea-circula-gratuit-cu-trenul/?fbclid=IwAR3XR_3M51nkN1WaTdXp3unhIYEicb61AvVepwpZZwXvOwT5X4Mj7AJOUkc
https://www.anosr.ro/studentii-doctoranzi-vor-beneficia-de-burse-mai-mari/
https://www.anosr.ro/stop-canibalizarii-in-mediul-universitar-romanesc/?fbclid=IwAR3P9o1oB_VAMBKqNDU7SqaVRk3XZyDOtm9QPRIuMRTFo7atWI65WAFmEVQ
https://www.anosr.ro/stop-canibalizarii-in-mediul-universitar-romanesc/?fbclid=IwAR3P9o1oB_VAMBKqNDU7SqaVRk3XZyDOtm9QPRIuMRTFo7atWI65WAFmEVQ


 

 

• ANOSR a răspuns pozitiv invitației la dialog din partea Ministerului Educației Naționale 

de astăzi!, 23 aprilie; 

• Studenții de peste 26 de ani puteau să circule din nou gratuit cu trenul, la inițiativa 

federației, 23 aprilie; 

• ANOSR a solicitat încă o dată o educație curată, depolitizată!, 9 mai; 

• În urma redactării Raportului național privind respectarea prevederilor Codului 

drepturilor și obligațiilor studentului pentru anul universitar 2016-2017, ANOSR a 

constatat că, în privința Respectării drepturilor studenților: progresăm, dar prea încet, 

17 mai; 

• Tinerii au solicitat respectarea dreptului la învățământ de stat gratuit, 30 mai; 

• A fost subliniată încă o dată utilitatea implementării achiziționării online de bilete de 

tren: un drept care rămâne momentan un vis, 25 iunie; 

• În urma demersurilor ANOSR, Seriile de tabere studențești au fost suplimentate, 29 

iunie; 

• Studenții au început să beneficieze de titlurile de călătorie cu metroul reduse cu 50%!, 

ca urmare a demersurilor ANOSR (Poziția inițială, Amendamente – 23.01.2017, 

Amendamente – 30.01.2017), 2 iulie; 

• Peste 400 de reprezentanți ai studenților se întrunesc la cea de-a XIII-a ediție a 

Forumului Organizațiilor Studențești din România, 7 august; 

• Studenții din România fac apel la calm, în urma protestelor din Piața Victoriei, 11 

august; 

• Federația au criticat inițiativa de redefinire a căsătoriei, prin Poziția ANOSR privind 

referendumul pentru revizuirea Constituției României, 19 septembrie; 

• Ilegal și abuziv: Studenții au condamnat modul de funcționare ARACIS, 28 septembrie; 

• Studenții au celebrat Centenarul prin EDUCAȚIE!, 1 octombrie; 

• Ministru nou, dileme vechi - solicitările ANOSR pentru Ministrul Educației și propunerile 

federației pentru Legea bugetului de stat pentru anul 2019, 22 noiembrie; 

• Ca urmare a inițiativei de prescrierea a plagiatelor mai vechi de 10 ani din partea 

Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 

(CNATDCU), ANOSR se opune ferm propunerilor care încurajează plagiatul, 29 

noiembrie; 

• Solicitările studenților ajung pe masa Ministerului Educației Naționale, 14 decembrie; 

• Evenimente la care ANOSR a participat în domeniul educațional în decursul 

anului: 

o Întâlniri multiple în cadrul Grupurilor de lucru dedicate „România Educată”, 

București; 

o Întâlnire de lucru cu Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), București, 25 

ianuarie; 

o Conferința „Educația: potrivire pentru viață” – Iași, 24 martie; 

https://www.anosr.ro/anosr-a-raspuns-pozitiv-invitatiei-la-dialog-din-partea-ministerului-educatiei-nationale-de-astazi/?fbclid=IwAR0mcFtMXwbstIs-regDhrj4Tqxoz1uA23f3njvB5bam6pPHHs2RLGSOjd4
https://www.anosr.ro/anosr-a-raspuns-pozitiv-invitatiei-la-dialog-din-partea-ministerului-educatiei-nationale-de-astazi/?fbclid=IwAR0mcFtMXwbstIs-regDhrj4Tqxoz1uA23f3njvB5bam6pPHHs2RLGSOjd4
https://www.anosr.ro/este-oficial-studentii-de-peste-26-de-ani-pot-circula-din-nou-gratuit-cu-trenul/?fbclid=IwAR1Qw47TNtYOvMmB3GJTde6t2Din3L1vr1r-_SUYq9QMsHS4TspDFIyZSu8
https://www.anosr.ro/vrem-o-educatie-curata-depolitizata/?fbclid=IwAR1Ta1w3fiuoZ_XSES71aBNzNFpcaGhkTuSlRmkk26KDBgKvDJ9RwU1RC1E
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/05/Raport-SS-2016-2017.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/05/Raport-SS-2016-2017.pdf
https://www.anosr.ro/respectarea-drepturilor-studentilor-progresam-dar-prea-incet/?fbclid=IwAR0yFDAE7XGN0b82RzF70brpxqYIahBn3YdfIFsR1Y0RzI3eWVrl8k-Zaxk
https://www.anosr.ro/tinerii-solicita-respectarea-dreptului-la-invatamant-de-stat-gratuit/
https://www.anosr.ro/biletele-de-tren-achizitionate-online-un-drept-care-ramane-momentan-un-vis/
https://www.anosr.ro/seriile-de-tabere-studentesti-au-fost-suplimentate/
https://www.anosr.ro/studentii-beneficiaza-de-titlurile-de-calatorie-cu-metroul-reduse-cu-50/
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2017/01/Pozitie-OUG-2-2017.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2017/01/Amendamente-ANOSR-HG-Norme-transport.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2017/01/Amendamente-ANOSR-HG-norme-aplicare-transport-consultare-public%C4%83.pdf
https://www.anosr.ro/peste-400-de-reprezentanti-ai-studentilor-se-intrunesc-la-cea-de-a-xiii-a-editie-a-forumului-organizatiilor-studentesti-din-romania/4/
https://www.anosr.ro/peste-400-de-reprezentanti-ai-studentilor-se-intrunesc-la-cea-de-a-xiii-a-editie-a-forumului-organizatiilor-studentesti-din-romania/4/
https://www.anosr.ro/studentii-din-romania-fac-apel-la-calm/?fbclid=IwAR1uymwUGf9rSPFZZsEkHr9wXAk2n_y8_6OP2z653sRWnF4JEVDTec3zOHQ
https://www.anosr.ro/pozitia-anosr-privind-referendumul-pentru-revizuirea-constitutiei-romaniei/?fbclid=IwAR2DpGngPSCXJc3S-pX4CmL8tN4SuM-SjaV-RP7NVCX3jJCQx0LfJwn0_T0
https://www.anosr.ro/pozitia-anosr-privind-referendumul-pentru-revizuirea-constitutiei-romaniei/?fbclid=IwAR2DpGngPSCXJc3S-pX4CmL8tN4SuM-SjaV-RP7NVCX3jJCQx0LfJwn0_T0
https://www.anosr.ro/ilegal-si-abuziv-studentii-condamna-modul-de-functionare-aracis/?fbclid=IwAR0ck-P9srIhekDQERdk2dvXLllyWyO10G6ZOINgT2oYMYSbR0K1pqlsbcg
https://www.anosr.ro/studentii-celebreaza-centenarul-prin-educatie/
https://www.anosr.ro/ministru-nou-dileme-vechi/?fbclid=IwAR1v07sdoAS8WV_uUTuJGa1Y6QLRGNKoCiW_a3nzLNVEOBVQSdGWKSz5_2I
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/11/Propunerile-ANOSR-pentru-Legea-bugetului-pentru-anul-2019.pdf
https://www.anosr.ro/anosr-se-opune-ferm-propunerilor-care-incurajeaza-plagiatul/?fbclid=IwAR3wN-HgFec8nP4iODSQ45_GnISo94-EMWHlUl0pUJBTGsAaEtUfcwESQxk
https://www.anosr.ro/solicitarile-studentilor-ajung-pe-masa-ministerului-educatiei-nationale/?fbclid=IwAR3RTR00jiJSWB2ReraV5Qk83tcqB8xuZ5www2VAILYsvHreM0EpFK-T-xI


 

 

o Conferința „Tying the Knots in Bologna Implementation” organizată de 

UEFISCDI, București, mai; 

o Întâlnirea Consiliului Național al Rectorilor, Oradea, iunie; 

o ANOSR a organizat dezbateri pe subiecte educaționale în mai multe universități 

din România, în cadrul „Centenarul prin EDUCAȚIE”, în luna octombrie; 

o Întâlnirea Consiliului Național a Rectorilor, Brașov, 25-27 octombrie; 

o Conferința „Erasmus+ în învățământul superior: un pas dincolo de mobilitate”, 

București, 10 – 12 octombrie; 

o Consultare publică „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – 

standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – București, 26 octombrie; 

o Ședința de lucru a grupului pentru elaborarea planului de învățământ pentru 

masterul didactic, București, octombrie; 

o Ședință cu reprezentanții Băncii Mondiale pentru elaborarea Metodologiei de 

clasificare a instituțiilor de învățământ superior și de ierarhizare a programelor 

de studii, București, octombrie; 

o Conferința „Educația în România”, București, octombrie; 

o Gala aniversară Teach for România, București, 6 noiembrie; 

o Întâlnire cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale pentru realizarea 

chestionarului privind monitorizarea Strategiei naționale pentru învățământ 

terțiar 2015-2020, București, decembrie; 

• Evenimente internaționale la care ANOSR a participat în decursul anului: 

o Conferința Ministerială de la Paris, din 2018; 

o European Students’ Convention 35, Tallinn, Estonia; 

o Board Meeting 74 (Adunarea Generală ESU), Slovenia, 23-28 aprilie; 

o Întâlnirea alianței de federații studențești V4+, Bratislava, Slovacia; 

o Întâlnirea alianței de federații studențești SEI, Zlatibor, Serbia; 

o Conferința Together Moving Forward, Suceava, 6 martie; 

• Contribuția la publicația ESU „Bologna With Student Eyes”, care surprinde stadiul 

implementării Procesului Bologna în țările membre. ANOSR a participat din perspectiva 

României; 

• Organizarea întâlnirii Alianței studențești South Eastern Initiative (SEI), la Cluj-Napoca; 

• Redactarea unei adrese către MEN despre rolul României în grupul de lucru BFUG 

privind dimensiunea socială a educației; 

• Evenimente din sfera tineretului la care ANOSR a participat în decursul anului: 

o Conferința Națională a Tinerilor Lideri, 30 august-2 septembrie 2018, Piatra 

Neamț; 

o Conferința Internațională „Vreau Acasă!”, organizată de Organizat de Consiliul 

Tinerilor Instituționalizați, 11 octombrie 2018, Baia Mare; 

o Întâlnirile Grupului Național de Lucru privind Dialogul Structurat; 

o Forumul Democrației Europene, 26 octombrie 2018, București; 



 

 

o Întâlnirea Naţională a Reţelei de Comunicatori ai Dialogului Structurat – 

tineREŢEA, 9-12 octombrie 2018, Izvorul Mureșului, Harghita. Evenimentul a 

fost parte a proiectului „Dialogul Structurat cu tinerii 2017-2018”; 

o Summitul Tinerilor - „Construiește Europa generației tale!”, Baia Mare, 7-11 

noiembrie 2018; 

o Gala Națională a Voluntarilor – 20 decembrie 2018, București; 

o Conferința „Contribuția asociațiilor de tineret la implementarea Strategiei 

Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030” organizată de 

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al 

Guvernului; 

o Dialogul cu tinerii al UE privind viitorul Europei, în data de 8 mai 2019, la Sibiu, 

România; 

o Eveniment #NextGeneration, 28 februarie 2018, Baia Mare; 

o Dialog structurat cu tinerii, consultare locală, Iași, 11 februarie 2018;  

o Conferință „Implicarea tinerilor în politici publice de tineret” iulie 2018 

o Conferința finală a programului „Consultări cetățenești pentru viitorul Uniunii 

Europene“, București, 8 octombrie; 

• Elaborare Raport Național privind desfășurarea Programul Național „Tabere 

Studențești” 2018;  

• Organizarea Taberei ANOSR pentru studenți – ediția 2018; 

• Elaborarea Poziției ANOSR pe tema referendumului din 6-7 octombrie 2018; 

• Realizarea Amendamentelor ANOSR cu privire la Metodologia pentru Concursul 

național/local pe proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul național de proiecte 

studențești; 

• Facilitarea de consultări în cadrul întâlnirii naționale a Reţelei de Comunicatori ai 

Dialogului Structurat – tineREŢEA; 

• Dezbateri regionale cu tinerii în cadrul unui proiect Erasmus+; 

• „Implicarea tinerilor în politicile publice de tineret!”, 14-17 iulie;  

• Parteneriat cu FITT la trainingurile următoare: 

o „Pregătirea organizațiilor studențești să implice voluntari”; 

o „Managementul voluntarilor în organizațiile studențești - instrumente, pași și 

modele de bună practică”; 

• ANOSR vine cu Vești bune pentru studenți! Locurile în tabere aproape că se dublează!, 

creștere care a avut loc în urma demersurilor federației, 19 aprilie; 

• Reprezentanții tinerilor au discutat despre programul de credite cu vicepremierul Viorel 

Ștefan, 07 iunie; 

• Studenții cer creșterea subvenției pentru masă și cazare în taberele studențești, pe 

baza Raportului ANOSR cu privire la implementarea Programului Național „Tabere 

Studențești” 2018 (29 octombrie); 

• Realizarea Amendamentelor ANOSR la Legea Tineretului, trimisă spre avizare la CES; 

•%09https:/www.facebook.com/events/775592492636320/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/10/Raport-Tabere-2018-ANOSR-Final.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/10/Raport-Tabere-2018-ANOSR-Final.pdf
•%09%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.anosr.ro/tabara-anosr-pentru-studenti-editia-2018/
•%09https:/www.anosr.ro/pozitia-anosr-privind-referendumul-pentru-revizuirea-constitutiei-romaniei/
•%09https:/drive.google.com/file/d/1hN7SQK9E5uIGIORIVUSWtMH58LW4-ag-/view?usp=sharing
•%09https:/drive.google.com/file/d/1hN7SQK9E5uIGIORIVUSWtMH58LW4-ag-/view?usp=sharing
•%09https:/drive.google.com/file/d/1hN7SQK9E5uIGIORIVUSWtMH58LW4-ag-/view?usp=sharing
https://www.anosr.ro/dezbateri-regionale-cu-tinerii/
https://www.anosr.ro/tinerii-se-implica-in-politicile-publice-de-tineret/
https://www.anosr.ro/vesti-bune-pentru-studenti-locurile-in-tabere-aproape-ca-se-dubleaza/?fbclid=IwAR0gMNCt7EwCJc5vyIIGgUsww9ZeA9yDMMfaEqfGknceIaPPtmkJD-zjsQQ
https://www.anosr.ro/reprezentantii-tinerilor-au-discutat-despre-programul-de-credite-cu-vicepremierul-viorel-stefan/
https://www.anosr.ro/reprezentantii-tinerilor-au-discutat-despre-programul-de-credite-cu-vicepremierul-viorel-stefan/
https://www.anosr.ro/studentii-cer-cresterea-subventiei-pentru-masa-si-cazare-in-taberele-studentesti/?fbclid=IwAR1yj5oyKDGJlhKBdxvB8uKk_ykJtmYDbnhJCI94fpjkEXnzqt6yyF2a-Qo
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/10/Raport-Tabere-2018-ANOSR-Final.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/10/Raport-Tabere-2018-ANOSR-Final.pdf
•%09https:/www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/01/Amendamente_LTineretului_ANOSR.pdf


 

 

• Realizarea Amendamentelor ANOSR la proiectul de Lege privind asociațiile și 

fundațiile; 

• Federația a sprijinit organizațiile membre, în domeniul Relațiilor publice prin sesiuni 

de formare (Relații publice, Imagine, IT); 

• Au fost realizate următoarele campanii: 

o Justifică-ți poziția!; 

o Spunem drept!; 

o ÎnDREPTăți să cunoaștem!; 

o Centenar pentru educație; 

• Au fost implementate următoarele proiecte: 

o Adunarea Generală Extraordinară, 4-7 ianuarie 2018, Timișoara; 

o Gala Profesorului Bologna, 8-11 martie 2018; 

o Next JR, 15-18 martie 2018, Băile Herculane, județul Caraș Severin; 

o Adunarea Generală Ordinară, 29 martie-1 aprilie 2018, București; 

o Next EDU, 19-22 aprilie 2018, Centrul de Agrement Cozla, Piatra Neamț; 

o Forumul Organizațiilor Studențești din România, 7-15 august 2018, Baia Mare; 

o Next HR, 13-16 septembrie 2018, Centrul de Agrement Cozia, județul Vâlcea; 

o Next FR, 15-18 noiembrie 2018, Centrul de Agrement Poiana Pinului, județul 

Buzău; 

o Next PR, 6-9 decembrie 2018, Complex Turistic Cheile Buții, județul Hunedoara; 

• Au fost realizate 20 de Vizite de Dezvoltare Organizaţională cu scopul de a analiza 

organizaţiile în vederea creşterii calității activității acestora, finalizate cu o serie de 

recomandări pentru îmbunătățirea funcționării organizațiilor; 

• Au avut loc seri de dezvoltare organizațională în 5 centre universitare (București, Cluj-

Napoca, Timișoara, Iași, Oradea). Serile de dezvoltare organizațională presupun o serie 

de întâlniri între organizațiile membre dintr-un centru universitar, cu scopul de a facilita 

schimbul de know-how între acestea pentru o mai bună comunicare și dezvoltare; 

• Realizarea de sesiuni de formare pentru organizaţii în următoarele domenii: 

Educațional, ABC-ul reprezentării, Scriere de proiecte, PR, IT, Imagine, Teamwork, 

Reprezentare, FR, Vânzări, Time management, Leadership, Promovare online, Recrutare 

și motivare, Training UVE, Activități de teambuilding; 

• Organizarea ședințelor regionale, având ca scop sprijinirea organizațiilor membre și 

îmbunătățirea coeziunii la nivel de centru universitar și regiune a acestora; 

• Organizarea semestrială a mobilităților interne, inițiativă prin care federația încurajează 

realizarea schimburilor de experiență între organizațiile membre ANOSR, pentru a 

stabili un climat intern de colaborare; 

• Realizarea și conturarea unei strategii regionale personalizate pentru fiecare regiune în 

parte cu ajutorul și prin implicarea organizațiilor membre. 

 



 

 

Sursele de venit ale federației pentru anul 2018 se regăsesc mai jos: 

 

Sursa venitului Valoarea venitului  

 

Cotizațiile membrilor 2,058  

Granturi publice 145,000  

Granturi private 22,600  

Total 169,658  

 

 

 

 

 

  

  

 


