
 

 

Raport de activitate ANOSR 

1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017 

 

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 2017 poate fi rezumată astfel: 

• În urma demersurilor ANOSR (constând în Propunerile federației pentru Legea 

bugetului, campania Viitorul Implică Studenții și o serie de propuneri și amendamente 

pentru actele normative din sfera educației), studenții au beneficiat de la începutul 

anului 2017 de dublarea fondului de burse și de transport feroviar gratuit (06 ianuarie); 

• Propunerile ANOSR privind planul de guvernare pentru învățământul superior (20 

ianuarie); 

• ANOSR a demarat campania de informare a studenților  pentru sesiunea de iarnă 

„Începem sesiunea cu dreptul!” (20 ianuarie) 

• Reacția ANOSR referitoare la proiectele de Ordonanță de Urgență care vizează 

grațierea și modificarea codurilor penale, Tinerii nu vor grațiere de urgență! (21 

ianuarie); 

• Datorită demersurilor constante ANOSR, studenții au beneficiat din 2017 până în 

prezent de transport gratuit cu trenul (31 ianuarie) 

• Studenții s-au declarat nemulțumiți și îngrijorați de bugetul propus pentru educație în 

anul 2017 de Guvernul României, astfel au solicitat Parlamentului României să adopte 

amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2017 prin care să crească 

finanțarea învățământului superior din România. (ultimele actualizări - 3 februarie); 

• ANOSR  a transmis Ministerului Educației Naționale propunerile pentru funcționarea 

Societăților Antreprenoriale Studențești (12 februarie); 

• Studenții au fost informați în legătură cu noile criterii pentru acordarea burselor, iar, în 

continuare, ANOSR a solicitat Camerei Deputaților să se asigure că bursele pentru 

studenți vor fi acordate pe toată durata anului universitar (martie); în urma acestor 

demersuri, Camera Deputaților a adoptat amendamentul propus de federație și a fost 

https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2017/01/Propuneri_ANOSR_Legea_bugetului_2017.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2017/01/Propuneri_ANOSR_Legea_bugetului_2017.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/11/ANOSR_Viitorul_Implic%C4%83_Studen%C8%9Bii_15_obiective_pentru_educa%C8%9Bie.pdf
https://www.anosr.ro/vesti-bune-pentru-studenti-burse-duble-si-transport-gratuit/?fbclid=IwAR1osWqorkpdVVK8KnOk29itblTMQ8wKd6Vm9WQaOCgB_wFMv-TJ7xAWyb0
https://www.anosr.ro/vesti-bune-pentru-studenti-burse-duble-si-transport-gratuit/?fbclid=IwAR1osWqorkpdVVK8KnOk29itblTMQ8wKd6Vm9WQaOCgB_wFMv-TJ7xAWyb0
https://www.anosr.ro/propunere-anosr-plan-de-guvernare-pentru-invatamantul-superior/
https://www.anosr.ro/incepem-sesiunea-cu-dreptul/
https://www.anosr.ro/tinerii-nu-vor-gratiere-de-urgenta/?fbclid=IwAR3cX_o8EhNYZYELXiYk3sh-UBHbv0-4f6Hg58-zeqr0C67t-sadKYVV6Rc
https://www.anosr.ro/transport-gratuit-cu-trenul-pentru-studenti/
https://www.anosr.ro/studentii-solicita-un-buget-mai-mare-pentru-educatie/
https://www.anosr.ro/studentii-solicita-un-buget-mai-mare-pentru-educatie/
https://www.anosr.ro/studentii-solicita-un-buget-mai-mare-pentru-educatie/
https://www.anosr.ro/propunerile-anosr-pentru-functionarea-societatilor-antreprenoriale-studentesti/
https://www.anosr.ro/propunerile-anosr-pentru-functionarea-societatilor-antreprenoriale-studentesti/
https://www.anosr.ro/noi-criterii-pentru-acordarea-burselor-studentesti/
https://www.anosr.ro/anosr-solicita-camerei-deputatilor-sa-se-asigure-ca-bursele-pentru-studenti-vor-fi-acordate-pe-toata-durata-anului-universitar/https:/www.anosr.ro/anosr-solicita-camerei-deputatilor-sa-se-asigure-ca-bursele-pentru-studenti-vor-fi-acordate-pe-toata-durata-anului-universitar/
https://www.anosr.ro/fondul-pentru-bursele-studentilor-se-va-acorda-pentru-intreaga-durata-a-anului-universitar/


 

 

reglementat oficial de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr. 4104 din 21 iunie 

2017. 

• ANOSR s-a alăturat demersului societății civile privind problema redefinirii familiei, 

solicitând astfel opinia Comisiei de la Veneția în acest sens (19 aprilie); 

• Federația a subliniat necesitatea prelungirii programului de funcționare a metroului din 

București pe timpul nopții (3 mai); 

• ANOSR a solicitat reglementări echitabile pentru studenții români de pretutindeni (10 

mai); 

• ANOSR a organizat în luna mai a anului 2017 a X-a ediție a Galei Profesorului 

Bologna, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Gala Profesorului Bologna 

este proiectul prin care studenții din România au ocazia să-și exprime respectul, 

recunoștința și aprecierea pentru acele cadre didactice universitare care reușesc să 

inspire și să stârnească interes prin metode de predare adaptate la nevoile și interesele 

lor, care îi sprijină și le devin modele, acele exemple de bună practică din comunitatea 

academică, oameni pasionați de educație, buni specialiști în domeniul lor, „profi tari” 

care luminează minți și formează caractere. Acestora le este decernată distincția 

Profesor Bologna, singurul titlu acordat cadrelor didactice exclusiv de către studenți; 

• În iulie, ANOSR a redactat un nou Raport național privind respectarea prevederilor 

Codului drepturilor și obligațiilor studentului (Statutul Studentului) în universitățile de 

stat din țară, prezentând situația întâlnită în universitățile românești la începutul anului 

2016-2017 (5 iulie); 

• Federația și-a exprimat nemulțumirea cu privire la modul și forma în care Legea privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale 

și sănătății a fost adoptată de Senatul României și a solicitat Președintelui României să 

nu promulge acest act normativ (6 iulie); 

• Nu fii doar student, fii Erasmus! - o campanie realizată de ANOSR și susținută de 

ANPCDEFP pentru a promova mobilitățile Erasmus + și utilitatea acestora (18 iulie); 

• Atitudinea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași cu privire la 

proprii studenți a fost puternic condamnată de federație datorită deciziilor existente 

(21 iulie); 

• ANOSR lansează analiza „Clasificările universitare: între utilitate și exercițiu de 

marketing universitar. Perspectiva studenților”, având la bază Propunerile federației 

pentru modificarea unor indicatori aferenți fiecărei arii de performanță a activității 

universității, parte din Metodologia de evaluare în scopul clasificării instituțiilor de 

învățământ superior și ierarhizării programelor de studii, Amendamentele ANOSR cu 

privire la Metodologia de evaluare în scopul clasificării instituțiilor de învățământ 

superior și ierarhizării programelor de studii și Propunerile ANOSR de noi indicatori 
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pentru Metodologia de evaluare în scopul clasificării instituțiilor de învățământ 

superior și ierarhizării programelor de studii (28 iulie); 

• Referitor la integritatea academică, ANOSR a inițiat demersul prin care solicita 

adoptarea de măsuri urgente pentru îmbunătățirea integrității în universități (31 iulie); 

• Forumul Organizațiilor Studențești din România (FOSR) își menține statutul de cel mai 

mare eveniment studențesc de la nivel național, reunind peste 600 de reprezentanți ai 

studenților din întreaga țară, de această dată la Cluj-Napoca, pentru a dezbate 

interesele, nevoile și problemele studenților din țară (09 august); 

• Reprezentanții studenților, ai elevilor și ai tinerilor au criticat orice demers de șubrezire 

a independenței sistemului judiciar (24 august); 

• O nouă echipă, un nou an universitar, aceleași provocări - asumările noului Birou de 

Conducere ANOSR în contextul începerii anului universitar (04 septembrie); 

• ANOSR a venit în sprijinul studenților români de pretutindeni, în urma demersurilor 

care au constat în înaintarea Adresei ANOSR nr. 460/04.09.2017 către MEN și 

Propunerile ANOSR privind modificarea Metodologiei privind școlarizarea românilor 

de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și 

Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de 

studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017 (06 septembrie); 

• ANOSR a promovat identificarea condițiilor problematice din căminele studențești, prin 

campania derulată împreună cu ARC, O poză pentru un cămin mai bun! (07 

septembrie); 

• ANOSR a solicitat universităților începerea demersurilor necesare în vederea preluării 

legitimațiilor de transport (12 septembrie)  

• ANOSR a solicitat dublarea subvenției cămine-cantine în cadrul campaniei „Casă, nu 

doar cămin” și a elaborat Poziția ANOSR cu privire la acordarea alocații pentru cazare 

și masă în spațiile administrate de către universitățile de stat și în spații private (27 

septembrie); 

• Federația a atras atenția asupra Unui nou an universitar, aceleași probleme vechi (02 

octombrie); 

• ANOSR a anunțat faptul că și studenții de peste 26 de ani au dreptul la transport 

feroviar! (09 octombrie); 

• ANOSR a criticat faptul că Guvernul României ignoră studenții de peste 26 de ani în 

privința transportului feroviar intern gratuit (19 octombrie); 

• ANOSR a tras un semnal de alarmă cu privire la modul în care Guvernul României 

gestionează problema educației: Toamna se numără promisiunile: Educația riscă să 

rămână grav subfinanțată și în 2018!, publicând și Propunerile ANOSR pentru Legea 

Bugetului (21 noiembrie); 
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• ANOSR s-a declarat îngrijorată și dezamăgită de modul în care Guvernul și Parlamentul 

României tratează anumite subiecte de maximă importanță: Ignorarea adevăratelor 

priorități ale României determină studenții să se pregătească de protest (28 noiembrie); 

• A putut fi constatat la finalul anului 2017 că Învățământul superior rămâne în 

continuare neglijat (07 decembrie); 

• Studenții s-au alăturat protestelor: „Declarăm țara furată!” (19 decembrie); 

• Studenții au comemorat evenimentele petrecute la sfârșitul anului 1989 și Revoluția 

română din decembrie 1989 (22 decembrie); 

• Studenții au criticat, în continuare, vehement modificările propuse privitor la Legile 

justiției și legislația penală: Protestul nu ia vacanță! (22 decembrie). 

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

anului: 

o Reuniunea Consiliului Educației,  Academica - Mediu de Afaceri, București, 26 

mai;  

o Întâlnire de lucru cu MEN, MCPDS, MFP și cancelaria PM, București, 19 

septembrie; 

o Conferință „Studenți, încotro?” - Centrul pentru Politici Educaționale, București, 

25 septembrie; 

o Întâlnire cu Direcția Juridică a MEN, București, 5 octombrie; 

o Întâlnirea Consiliului Național al Rectorilor, Craiova, 6-8 octombrie; 

o Workshop CNSPIS „Evaluarea dimensiunii didactice în învățământul superior”, 

București, 5 octombrie; 

o EU-RO Forum, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, București, 12 

octombrie; 

o Întâlnire OECD -  Evaluarea sistemului actual de învățământ, București, 19-20 

octombrie; 

o Gala EduManager, București, 22 noiembrie; 

o Conferința „Future of Higher Education. Bologna Researchers Conference”, 

organizată de UEFISCDI, București, 27 – 29 noiembrie; 

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

București; 

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

o Conferința Moving Forward Bruxelles; 

o European Students’ Convention (ESC33) Galway, Irlanda, 6 - 9 martie; 

o European Students’ Convention 34 din Cardiff, 10 - 13 octombrie; 

o Adunarea Generală V4+ de la Sopron, Ungaria, 20 - 23 aprilie; 

o Cea de a 73-a Adunare Generală ESU în Malta (European Students' Union - 

Organizația Europeană a Studenților), 1 - 7 mai; 
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https://www.anosr.ro/studentii-si-revolutia-romana-din-decembrie-1989/?fbclid=IwAR3gjaXnoilUSMmF73KX9wrT6IToRyK7GMTll08PnWyNtv33am45M6O25O4
https://www.anosr.ro/studentii-si-revolutia-romana-din-decembrie-1989/?fbclid=IwAR3gjaXnoilUSMmF73KX9wrT6IToRyK7GMTll08PnWyNtv33am45M6O25O4
https://www.anosr.ro/protestul-nu-ia-vacanta/?fbclid=IwAR2vDHGwjx_PJiPTgkOGTWPIFxAlnKj4WACXvDrqADWJC1cOy73UK7rIAoY


 

 

• Contribuţie la realizarea a 2 poziţii oficiale ale alianţei V4+: 

o Cu privire la restricționarea învățământului în limbile minorităților (Ucraina); 

o Cu privire la finanțarea învățământului superior în Republica Cehă; 

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

o Dezbaterea națională „Viziunea tinerilor pentru viitorul României” AG CTR de la 

Bacău; 

o Dezbaterea inițiată de Autoritarea Națională pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și Adopției și Consiliul Tinerilor Instituționalizați, cu susținerea UNICEF 

în România, privind copiii din sistemul de protecție și tinerii post-

instituționalizați de la Parlamentul României; 

o Gala Delegaților de Tineret ONU; 

o Întâlnirile Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Ministerului 

Tineretului și Sportului; 

o Conferința „Perspectiva Tinerilor pentru Consiliul UE” organizată de  MTS în 14 

decembrie la București; 

o Gala Proiectelor de Tineret din județul Timiș - noiembrie 2017; 

o EU Youth Conference – Tallinn, Estonia – 23-26 octombrie; 

• ANOSR a promovat Programul Național „Tabere Studențești” în rândul studenților, 

fiind permanent un sprijin în întregul proces de înscriere (19 aprilie); 

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

formare (Relații publice, Imagine, IT); 

• ANOSR a realizat următoarele campanii: 

• #Drepturilenoastre sunt #hashtagsuperviral; 

• Casă, nu doar cămin; 

• Au fost implementate următoarele proiecte: 

o Adunarea Generală Extraordinară, 5-8 ianuarie 2017, Constanța; 

o Next JR, 16-19 martie 2017, Parâng, județul Hunedoara; 

o Adunarea Generală Ordinară, 31 martie - 3 aprilie 2017, Iași; 

o Gala Profesorului Bologna, 18 mai 2017, București; 

o Student Dojo, etapa regională, 13-16 iulie 2017, în următoarele locații: 

1. Bodo Smart Camp, județul Timiș; 

2. Poiana Pinului, județul Buzău; 

3. Șuncuiuș, județul Bihor; 

o Student Dojo, etapa națională, 23-28 iulie 2017, București; 

o Forumul Organizațiilor Studențești din România, 9-17 august 2017, Cluj-

Napoca; 

o Next HR, 14-17 septembrie 2017, Arieșeni, județul Alba; 

o Next FR, 9-12 noiembrie 2017, Poiana Pinului, județul Buzău; 

o Student Dojo, 16-19 noimebrie 2017, desfășurat în următoarele locații: 

https://www.anosr.ro/programul-national-tabere-studentesti-2017/?fbclid=IwAR1oI1rXkbQQFOBkIXTI8oZutpT5TvGx8ZX84A-eFQM8vfsWZVTv5rmm3qk


 

 

1. Sadova, județul Suceava; 

2. Centrul de Agrement Predeal, județul Brașov; 

3. Băile Herculane, județul Caraș-Severin; 

4. Centrul de Agrement Șuncuiuș, județul Bihor; 

o Next PR, 7-10 decembrie 2017, Băile Herculane, județul Caraș-Severin; 

• ANOSR a comunicat în permanență cu organizațiile membre în vederea identificării 

nevoilor acestora privind sesiunile de formare. Federația a oferit sprijin prin formatori 

pentru diverse domenii (Legislativ, Imagine, Motivare și evaluare, Reprezentare, 

Leadership, Resurse umane, Muncă în echipă, Istoria mișcării studențești); 

• Au fost elaborate 2 ghiduri: Ghidul de management organizațional și Ghidul de 

Fundraising; 

• A fost desfășurat un proces de diagnoză a organizațiilor membre; 

• Au fost realizate 5 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 fost elaborate prezentări suport pentru diverse sesiuni de formare ale organizațiilor 

membre: Comunicare organizațională, Cultură organizațională, PR, IT, Leadership, 

Integrare și motivare;  

• 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; 

• Crearea unui manual cu elementele de cultură organizațională ale federației; 

• Crearea unor grupuri specifice domeniilor educațional, HR, PR, FR, în care să regăsească 

reprezentanți ai organizațiilor membre, cu scopul de a facilita comunicarea și schimbul 

de bune practici dintre aceștia; 

• Realizarea ghidului „Primii pași în ANOSR”, ghid ce le va fi folositor noilor reprezentanți 

ai organizațiilor membre în ceea ce privește relaționarea cu federația și implicarea 

acestora în ANOSR. 

Sursele de venit ale federației pentru anul 2017 se regăsesc mai jos 

 

Sursa venitului Valoarea venitului  

Cotizațiile membrilor 1,370 

Granturi publice 150,000 

Granturi private 46,540 

Total 197,910 


