
 

 

Raport de activitate ANOSR 

1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 

 

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 2019 poate fi rezumată astfel: 

• Studenții nu mai vor să aștepte: coaliția de guvernare își amână de peste doi ani 

angajamentele, având la bază Propunerile ANOSR pentru Legea bugetului de stat 

pentru anul 2019, 8 ianuarie; 

• Liderul studenților – de ce ANOSR vrea 25% proporție pentru studenți în alegerea 

rectorilor în universități, 22 ianuarie; 

• Studenții au criticat modificările propuse de Andronescu la evaluarea școlilor doctorale: 

un mare semnal de alarmă e reprezentat de absența studenților în evaluarea și 

asigurarea calității, 2 februarie; 

• Federația constată că Bugetul României pentru acțiuni de tineret ar putea să scadă în 

2019 la mai puțin de un leu pe tânăr, având la bază Proiectul legii bugetului de stat 

pentru 2019 Amendamente propuse de Consiliul Tineretului din România (CTR) și 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), 8 februarie; 

• Educația în România – prioritate la jumătate de preț, 12 februarie; 

• ANOSR câștigă transparentizarea alocării fondurilor bugetare de către Ministerul 

Educației Naționale, ca urmare a demersurilor anterioare în acest sens (Poziția ANOSR 

privind metodologia de repartizare pe universități a alocațiilor bugetare destinate 

cheltuielilor de transport pentru studenți, Poziția ANOSR cu privire la Metodologia de 

alocare a fondurilor bugetare pentru subvenția cămine-cantine către instituțiile de 

învățământ superior de stat din România, Amendamentele ANOSR referitoare la 

proiectele de ordin de ministru privind finanțarea învățământului superior), 21 

februarie; 

• ANOSR a contestat noua metodologie de evaluare a studiilor doctorale, 6 martie; 

• Reprezentanții elevilor, studenților și tinerilor au condamnat OUG 7, 8 martie; 

https://www.anosr.ro/studentii-nu-mai-vor-sa-astepte-coalitia-de-guvernare-isi-amana-de-peste-doi-ani-angajamentele/?fbclid=IwAR2f8LE4CXjR3zyVBhStTZJPdSna1o0snTm2yfZr1xZ6i5xLPqpib7O3WUs
https://www.anosr.ro/studentii-nu-mai-vor-sa-astepte-coalitia-de-guvernare-isi-amana-de-peste-doi-ani-angajamentele/?fbclid=IwAR2f8LE4CXjR3zyVBhStTZJPdSna1o0snTm2yfZr1xZ6i5xLPqpib7O3WUs
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/11/Propunerile-ANOSR-pentru-Legea-bugetului-pentru-anul-2019.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2018/11/Propunerile-ANOSR-pentru-Legea-bugetului-pentru-anul-2019.pdf
https://www.edupedu.ro/liderul-studentilor-de-ce-anosr-vrea-25-proportie-pentru-studenti-in-alegerea-rectorilor-in-universitati/?fbclid=IwAR3Qa1gLJxYCU-70c9of0lAZlgolt2s3lrrRVyzY4jJglSx6vdW1cq0lLQg
https://www.edupedu.ro/liderul-studentilor-de-ce-anosr-vrea-25-proportie-pentru-studenti-in-alegerea-rectorilor-in-universitati/?fbclid=IwAR3Qa1gLJxYCU-70c9of0lAZlgolt2s3lrrRVyzY4jJglSx6vdW1cq0lLQg
https://www.edupedu.ro/studentii-critica-modificarile-propuse-de-andronescu-la-evaluarea-scolilor-doctorale-un-mare-semnal-de-alarma-e-reprezentat-de-absenta-studentilor-in-procesele-de-evaluare-si-asigurare-a-calitatii/?fbclid=IwAR0nH6mcG_TGSBJnAmqx67RbPb7xkecMBe6WGhW8LxA7I4UYuvgM_TwC_98
https://www.edupedu.ro/studentii-critica-modificarile-propuse-de-andronescu-la-evaluarea-scolilor-doctorale-un-mare-semnal-de-alarma-e-reprezentat-de-absenta-studentilor-in-procesele-de-evaluare-si-asigurare-a-calitatii/?fbclid=IwAR0nH6mcG_TGSBJnAmqx67RbPb7xkecMBe6WGhW8LxA7I4UYuvgM_TwC_98
https://www.anosr.ro/bugetul-romaniei-pentru-actiuni-de-tineret-ar-putea-sa-scada-in-2019-la-mai-putin-de-un-leu-pe-tanar/?fbclid=IwAR0czGPNBBaDgD6wrKp7gjNCqctl2KzpvmnKSZXyknuNCuoLBATFQATtPRQ
https://www.anosr.ro/bugetul-romaniei-pentru-actiuni-de-tineret-ar-putea-sa-scada-in-2019-la-mai-putin-de-un-leu-pe-tanar/?fbclid=IwAR0czGPNBBaDgD6wrKp7gjNCqctl2KzpvmnKSZXyknuNCuoLBATFQATtPRQ
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/02/Amendamente_LBugetului2019_CTR-1.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/02/Amendamente_LBugetului2019_CTR-1.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/02/Amendamente_LBugetului2019_CTR-1.pdf
https://www.anosr.ro/educatia-in-romania-prioritate-la-jumatate-de-pret/?fbclid=IwAR3R9_yrVkh3tC_kQGlHYdiQMwbsAftKMqqGNIISlK317aCx6zZPNZkUjGE
https://www.anosr.ro/alocare-transparenta-fonduri-men/?fbclid=IwAR27X3LO1qt_TIl-0MhTeIdnKPez3zf2BwV95_NWCkxudrI_U0MpOVAC-dw
https://www.anosr.ro/alocare-transparenta-fonduri-men/?fbclid=IwAR27X3LO1qt_TIl-0MhTeIdnKPez3zf2BwV95_NWCkxudrI_U0MpOVAC-dw
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/02/4_Pozitia_ANOSR_metodologie_transport_local_studenti_v2017-2.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/02/4_Pozitia_ANOSR_metodologie_transport_local_studenti_v2017-2.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/02/4_Pozitia_ANOSR_metodologie_transport_local_studenti_v2017-2.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/02/ANOSR_Metodologie_camine_cantine_20-iunie.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/02/ANOSR_Metodologie_camine_cantine_20-iunie.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/02/ANOSR_Metodologie_camine_cantine_20-iunie.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/02/ANOSR_amendamente_proiecte_OMEN_finan%C8%9Barea%C3%8ES-final.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/02/ANOSR_amendamente_proiecte_OMEN_finan%C8%9Barea%C3%8ES-final.pdf
https://www.anosr.ro/metodologie-evaluare-studii-doctorale/?fbclid=IwAR0uT-zBgn98I_t7vSudMe9A4PbnQsi_qOvHLfEAJDjwgZHEEeRDrNgBxPQ
https://www.anosr.ro/tinerii-condamna-oug7/?fbclid=IwAR0Opv-tmqS-bNFaSiVcFwUWJiRC5cDg70hw885MKh7wNj7SAfUgvX2snM0


 

 

• Viziunea studenților privind noul cadru legislativ din sfera învățământului superior - 

detaliere: Recomandările studenților privind noul cadru legislativ din sfera 

învățământului superior. Perspectiva ANOSR și Raport sintetic, 28 martie; 

• Radiografia sistemului național de învățământ superior de stat la 7 ani de la adoptarea 

Codului drepturilor și obligațiilor studentului, ca urmare a redactării Raportului național 

privind respectarea prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului pentru 

anul universitar 2017-2018, 03 aprilie; 

• ANOSR contestă propunerile Ministerului Sănătății cu privire la examenul de 

rezidențiat pentru studenții de la Medicină și Medicină dentară, 08 aprilie; 

• Studenții au solicitat 25% pentru alegerea rectorului, având la bază studiul privind 

Participarea studenților la alegerea rectorului – creșterea ponderii la 25% din totalul 

electoratului, 16 mai; 

• Cuantumul alocației de masă în taberele studențești a fost majorat cu 30%, ca urmare 

a Raportului ANOSR cu privire la implementarea Programului Național „Tabere 

Studențești” 2018, 23 mai; 

• Studenții a solicitat adoptarea în regim de urgență a amendamentului care le asigură 

participarea în proporție de 25% la alegerea rectorului, 10 iunie; 

• ANOSR a cerut universităților de stat din Iași respectarea dreptului studenților de a 

beneficia de tarife reduse la transportul local în comun, 02 iulie; 

• ANOSR a solicitat actualei coaliții de guvernare oprirea tuturor demersurilor prin care 

se limitează drepturile studenților privind transportul gratuit cu trenul și acordarea 

burselor, 15 iulie; 

• ANOSR a continuat discuțiile cu Guvernul României și Ministerul Finanțelor Publice în 

vederea menținerii facilităților pentru studenți (document suport: Poziția ANOSR cu 

privire la acordarea gratuității la transportul feroviar intern pentru studenți și a burselor 

pe tot parcursul anului (12 luni)), 25 iulie; 

• ANOSR a continuat consultările cu Guvernul României în vederea menținerii facilităților 

studenților la călătoriile cu trenul, având la bază Propunerea ANOSR în vederea stabilirii 

unui protocol cu Guvernul României în domeniul educației, 2 august; 

• În urma demersurilor ANOSR, Metrorex a suplimentat casele de bilete speciale pentru 

elevi și studenți, 29 august; 

• Poziția ANOSR cu privire la Proiectul de ordin al ministrului privind actualizarea taxelor 

pentru serviciile prestate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor, împreună cu Amendamentele ANOSR, 4 septembrie; 

• Un nou an universitar într-un sistem educațional fără direcție, 30 septembrie; 

• ANOSR a atras atenția asupra faptului că Democrația în Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați pusă în pericol de Senatul Universității, 15 octombrie; 

• Solicitările studenților pentru viitorul Guvern, 21 octombrie; 

https://www.anosr.ro/noul-cadru-legislativ-invatamant-superior/?fbclid=IwAR0D5szeOV78XRlfHjCKt70LM7-aJuL7NXHNH3cTN8f9WLjD6Iff9bvp7T4
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/03/Recomand%C4%83ri_cadru_legislativ_%C3%8ES_ANOSR_2019.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/03/Recomand%C4%83ri_cadru_legislativ_%C3%8ES_ANOSR_2019.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/03/Recomand%C4%83ri_cadru-legislativ-%C3%8ES_ANOSR_2019-sintetizat.pdf
https://www.anosr.ro/codul-drepturilor-si-obligatiilor-studentului-2019/?fbclid=IwAR1GAUvG-5-W4Dc1Z0yeXJSpk6zvhvsVcDYwxdCfpN7JaH1ApFAzXkwwJh8
https://www.anosr.ro/codul-drepturilor-si-obligatiilor-studentului-2019/?fbclid=IwAR1GAUvG-5-W4Dc1Z0yeXJSpk6zvhvsVcDYwxdCfpN7JaH1ApFAzXkwwJh8
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/04/Raport-ANOSR-CDOS-2017-2018.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/04/Raport-ANOSR-CDOS-2017-2018.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/04/Raport-ANOSR-CDOS-2017-2018.pdf
https://www.anosr.ro/examen-rezidentiat/?fbclid=IwAR0cVg64P07MpyOFZmmQYfcynmMktDCTB1TNR42QSNM8U874yaqe5fbyyVQ
https://www.anosr.ro/examen-rezidentiat/?fbclid=IwAR0cVg64P07MpyOFZmmQYfcynmMktDCTB1TNR42QSNM8U874yaqe5fbyyVQ
https://www.anosr.ro/studentii-solicita-25-pentru-alegerea-rectorului/?fbclid=IwAR2V4Hc4lxMDf9yojk7gNyEM62nuVvFfKzOWPm4YVtpI7o3AsYUlhVcg0OY
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/05/Raport-25.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/05/Raport-25.pdf
https://www.anosr.ro/cuantumul-alocatiei-de-masa-in-taberele-studentesti-a-fost-majorat-cu-30-2/?fbclid=IwAR3KatgFSNDS5fu0gWpocm6RcWpmlLfZtjaLaMNqUo6iPBV2VmbP9GzWhk4
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
https://www.anosr.ro/studentii-solicita-adoptarea-in-regim-de-urgenta-a-amendamentului-care-le-asigura-participarea-in-proportie-de-25-la-alegerea-rectorului/?fbclid=IwAR1tWbyB6mfKdEMwVpvjpDh3ULd8NSBRac0s0M6GsHOlvRmX8l9foikDF0g
https://www.anosr.ro/studentii-solicita-adoptarea-in-regim-de-urgenta-a-amendamentului-care-le-asigura-participarea-in-proportie-de-25-la-alegerea-rectorului/?fbclid=IwAR1tWbyB6mfKdEMwVpvjpDh3ULd8NSBRac0s0M6GsHOlvRmX8l9foikDF0g
https://www.anosr.ro/transport-public-iasi/?fbclid=IwAR2oznjBWt5_fVnWbm3md7wuyKdg1lD3qDQPY_JFjsqMBnMZGPXl0tbdHis
https://www.anosr.ro/transport-public-iasi/?fbclid=IwAR2oznjBWt5_fVnWbm3md7wuyKdg1lD3qDQPY_JFjsqMBnMZGPXl0tbdHis
https://www.anosr.ro/limitare-transport-burse/
https://www.anosr.ro/limitare-transport-burse/
https://www.anosr.ro/limitare-transport-burse/
https://www.anosr.ro/anosr-discutii-guvern/?fbclid=IwAR1GiWwRWcvwM9IYepyg9k1Paxs4sxMMvpHMZZIqrlY5dm475hmxPaWlAzU
https://www.anosr.ro/anosr-discutii-guvern/?fbclid=IwAR1GiWwRWcvwM9IYepyg9k1Paxs4sxMMvpHMZZIqrlY5dm475hmxPaWlAzU
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/07/ANOSR_pozi%C8%9Bie_gratuitate_CFR_burse_final-1.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/07/ANOSR_pozi%C8%9Bie_gratuitate_CFR_burse_final-1.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/07/ANOSR_pozi%C8%9Bie_gratuitate_CFR_burse_final-1.pdf
https://www.anosr.ro/anosr-consultari-guvernul-romaniei/
https://www.anosr.ro/anosr-consultari-guvernul-romaniei/
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/07/Protocol-Guvern_ANOSR.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/07/Protocol-Guvern_ANOSR.pdf
https://www.anosr.ro/metrorex-suplimenteaza-casele-de-bilete-speciale-pentru-elevi-si-studenti/?fbclid=IwAR2_y7eZmySqiJZxalYRwcyXsYx9JNaeYBth4jWFBWqVP1A1oCqwfGnN5EM
https://www.anosr.ro/metrorex-suplimenteaza-casele-de-bilete-speciale-pentru-elevi-si-studenti/?fbclid=IwAR2_y7eZmySqiJZxalYRwcyXsYx9JNaeYBth4jWFBWqVP1A1oCqwfGnN5EM
https://www.anosr.ro/proiectul-de-ordin-al-ministrului-privind-actualizarea-taxelor-cnred/?fbclid=IwAR2-YO9f2RIMgEWUFf45Oj_euM-qXFvufr8pWZqATdzpTgYcGJJqynd_iAs
https://www.anosr.ro/proiectul-de-ordin-al-ministrului-privind-actualizarea-taxelor-cnred/?fbclid=IwAR2-YO9f2RIMgEWUFf45Oj_euM-qXFvufr8pWZqATdzpTgYcGJJqynd_iAs
https://www.anosr.ro/proiectul-de-ordin-al-ministrului-privind-actualizarea-taxelor-cnred/?fbclid=IwAR2-YO9f2RIMgEWUFf45Oj_euM-qXFvufr8pWZqATdzpTgYcGJJqynd_iAs
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/09/Amedamente-ANOSR-OM-taxe-CNRED.pdf
https://www.anosr.ro/un-nou-an-universitar-intr-un-sistem-educational-fara-directie/?fbclid=IwAR1MuSBWfaLv4xOu9ffkOMK0JJb5Ufg6lkZU_6yAx7z3gsllCxRlVDSAWIw
https://www.anosr.ro/democratia-in-universitatea-dunarea-de-jos-din-galati-pusa-in-pericol-de-senatul-universitatii/?fbclid=IwAR2bSKjinI78akCgiPm75XRZCBHROb8-0DXH-isFTBIO6U1sYpBFOsscUTc
https://www.anosr.ro/democratia-in-universitatea-dunarea-de-jos-din-galati-pusa-in-pericol-de-senatul-universitatii/?fbclid=IwAR2bSKjinI78akCgiPm75XRZCBHROb8-0DXH-isFTBIO6U1sYpBFOsscUTc
https://www.anosr.ro/solicitarile-studentilor-pentru-viitorul-guvern/?fbclid=IwAR0a72rh6o5lk4oe_tSJ-Dv74Py0e18SzvJ-Aj9UqwjMBwXzu1O64LEcagk


 

 

• ANOSR și ESU au solicitat decidenților din România susținerea triplării bugetului 

Erasmus+, 5 noiembrie; 

• ANOSR și CNE marchează respectarea drepturilor lor de Ziua internațională a elevului 

și studentului (13 noiembrie), prin Lansarea Raportului național privind respectarea 

Codului drepturilor și obligațiilor studentului pentru anul universitar 2018-2019, 18 

noiembrie; 

• Taxele nejustificate ale învățământului superior românesc (documente suport: Analiza 

integrală asupra taxelor percepute de universități studenților, Sinteza analizei asupra 

taxelor percepute de universități studenților, Amendamentele ANOSR asupra 

proiectului Ordinului privind modificarea și completarea anexei la ordinul nr. 

6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licență, de master şi de doctorat), 2 decembrie; 

• Analiză ANOSR: „Sistemul de acordare a burselor în universitățile din România: cum 

combaterea inechităților generează discriminare” (documente suport: Analiza integrală 

și Adresele trimise către universități), 6 decembrie; 

• ANOSR solicită Guvernului României prioritizarea investiției în educație, prin 

Propunerile ANOSR pentru Legea bugetului de stat pentru anul 2020, 10 decembrie; 

• ANOSR susține Consiliul Național al Elevilor în solicitările acestora privind bursele 

elevilor, 12 decembrie; 

• Studenții cer transparentizarea finanțării învățământului superior, solicitare susținută 

prin Amendamentele ANOSR referitoare la Metodologiile de repartizare a alocațiilor 

bugetare pentru anul 2020 privind finanțarea învățământului superior, 20 decembrie; 

• ANOSR contestă excluderea obligativității înregistrării în RMUR a studenţilor 

Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, 30 decembrie; 

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

anului: 

o Participare atelier din cadrul proiectului Effective involvement of Stakeholders 

in External Quality Assurance Activities (ESQA); 

o Întâlnirea Consiliului Național al Rectorilor, Arad, 31 Ianuarie - 3 februarie; 

o Conferința de lansare a proiectului „Calitate în Învățământul Sperior: 

internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățămânțului 

românesc”, București, aprilie; 

o Conferința regională organizată în cadrul proiectului QAFIN „Îmbunătățirea 

politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor 

prin actualizarea standardelor de calitate” în vederea prezentării Metodologiei 

de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii, 

București, 18 aprilie; 

o Întâlnirea Consiliului Național la Rectorilor, Timișoara, 17-19 mai; 

o Ședința plenară CNFIS, București, 12 septembrie; 

https://www.anosr.ro/anosr-si-esu-solicita-decidentilor-din-romania-sustinerea-triplarii-bugetului-erasmus/?fbclid=IwAR09dMG_zp_UnALguKp9U8chziFfYLjMl8QL6pjLUracwZkZHU-OFL810jI
https://www.anosr.ro/anosr-si-esu-solicita-decidentilor-din-romania-sustinerea-triplarii-bugetului-erasmus/?fbclid=IwAR09dMG_zp_UnALguKp9U8chziFfYLjMl8QL6pjLUracwZkZHU-OFL810jI
https://www.anosr.ro/anosr-si-cne-ziua-internationala-a-elevului-si-studentului/?fbclid=IwAR1B1PLbYIxeUmdPN9cHiBBxwmg5wBQfD81rgYNEmAmt7msPITTbZsdI5Vc
https://www.anosr.ro/anosr-si-cne-ziua-internationala-a-elevului-si-studentului/?fbclid=IwAR1B1PLbYIxeUmdPN9cHiBBxwmg5wBQfD81rgYNEmAmt7msPITTbZsdI5Vc
https://www.anosr.ro/lansarea-raportului-cdos-2018-2019/?fbclid=IwAR2FcSQN8MW0DqLXTCYMu7pMhciGwD_jCXsfCmC9uKqeN0s0mI1RW_6_6fU
https://www.anosr.ro/lansarea-raportului-cdos-2018-2019/?fbclid=IwAR2FcSQN8MW0DqLXTCYMu7pMhciGwD_jCXsfCmC9uKqeN0s0mI1RW_6_6fU
https://www.anosr.ro/taxele-nejustificate-ale-invatamantului-superior-romanesc/?fbclid=IwAR11dhuRRYj847ofsX3yT_nXWZWB5dsqJLMI8BMwtPunoWf_yR5Qov8UYJM
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/12/Taxele-percepute-de-universit%C4%83%C8%9Bi-studen%C8%9Bilor-Varianta-extins%C4%83-1.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/12/Taxele-percepute-de-universit%C4%83%C8%9Bi-studen%C8%9Bilor-Varianta-extins%C4%83-1.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/12/Taxele-percepute-de-universit%C4%83%C8%9Bi-studen%C8%9Bilor-Sintez%C4%83.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/12/Amendamente-ANOSR-OMENC%C8%98-6102-2016-.pdf
https://www.anosr.ro/bursele-studentilor-din-romania-intr-un-sistem-de-invatamant-inechitabil/?fbclid=IwAR2Gv6Q-OHus_Yg-TruCyN5DbKPXQblqlGxrvbavvQYQsWnv52COlGRm31c
https://www.anosr.ro/bursele-studentilor-din-romania-intr-un-sistem-de-invatamant-inechitabil/?fbclid=IwAR2Gv6Q-OHus_Yg-TruCyN5DbKPXQblqlGxrvbavvQYQsWnv52COlGRm31c
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/12/ANOSR_analiza_regulamente_burse.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DIbOdrcfNbv5GFUAL6UDTrYKagh9ixQW
https://www.anosr.ro/anosr-solicita-guvernului-romaniei-prioritizarea-investitiei-in-educatie/?fbclid=IwAR1S6OEMQrv6ukezpeSlai1TPxan24s2PgU2ojY1z1H_L2FT07FTSok9ODE
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/12/ANOSR_Evolu%C8%9Bia-finan%C8%9B%C4%83rii-%C3%8ES_F.pdf
https://www.facebook.com/anosr.ro/posts/10156856483903105?__tn__=-R
https://www.facebook.com/anosr.ro/posts/10156856483903105?__tn__=-R
https://www.anosr.ro/studentii-cer-transparentizarea-finantarii-invatamantului-superior/?fbclid=IwAR1KCGzdrzhWdZ4iBByHLVuKcyHk4RDZj2t2TiBTtnWaFu3ZdOgRk6LMFsc
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/12/ANOSR_Amedamente_Metodologii_Finan%C8%9Barea_%C3%8ES.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2019/12/ANOSR_Amedamente_Metodologii_Finan%C8%9Barea_%C3%8ES.pdf
https://www.anosr.ro/anosr-contesta-excluderea-obligativitatii-inregistrarii-in-rmur-a-studentilor-academiei-nationale-de-informatii-mihai-viteazul/?fbclid=IwAR2VRVatiRzns0vV7mPCZ_1mYeBAkWFEPvxo4yqT7xbmgRuOIt60jtD-kTE
https://www.anosr.ro/anosr-contesta-excluderea-obligativitatii-inregistrarii-in-rmur-a-studentilor-academiei-nationale-de-informatii-mihai-viteazul/?fbclid=IwAR2VRVatiRzns0vV7mPCZ_1mYeBAkWFEPvxo4yqT7xbmgRuOIt60jtD-kTE


 

 

o Ședința Comisie pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, București, 24 

septembrie; 

o Întâlnirea Consiliului Național al Rectorilor, Sibiu, 3-6 octombrie; 

o Mutual Learning Workshop „Ce ne dorim de la chestionarul național privind 

satisfacția studenților?”, București, 8-9 octombrie; 

o Dezbaterea națională „Propuneri alternative în domeniul incluziunii și 

nediscriminării în educație”, București, 22 noiembrie 

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

o European Students’ Convention 38 (Helsinki, Finlanda) în perioada 15-18 

septembrie 2019; 

o Întâlnirea V4+ (Praga, Cehia) în luna noiembrie; 

o Adunarea Generală ESU din Malta în 1-7 decembrie 2019; 

• Implicarea în grupul de lucru privind crearea unui nou document de politici publice a 

ESU cu referire la drepturile studenților la nivel European; 

• Organizarea European Students’ Convention 37, în datele 14-17 martie 2019, la 

Timișoara, sub patronajul Președinției României la Consiliul European; 

• Organizarea întâlnirii alianței de federații studențești V4+ la București, în luna aprilie; 

• Redactarea unei scrisori deschise a studenților pentru investiția în educație (trimisă 

către Ministerul Educației Naționale, Ministerul Finanțelor Publice, Administrația 

Prezidențială, Reprezentanța României la UE și europarlamentari); 

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

o Festival One World Romania 12; 

o „Tinerii au prioritate pe agenda publică” (Asociația CREED); 

o Conferința „Contribuția asociațiilor de tineret la implementarea Strategiei 

Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”; 

o Modelul Economic Românesc În U.E. România – ORIZONT 2040 – 5 februarie 

2019, București; 

o Masă Rotundă cu Delegații de Tineret la ONU – 6 februarie 2019, București; 

o Conferința „România și schimbările climatice: strategie - acțiune - rezultate” - 6 

februarie 2019, București;  

o Conferința de Tineret a Uniunii Europene – 25 – 28 martie 2019, București; 

o Forumul #YouthWorkWorks - “Lucrul cu tinerii din România, resurse și 

perspective”, 19-20 iunie 2019, București; 

o  Conferința de Tineret a Uniunii Europene, 1-3 iulie 2019, Helsinki, Finlanda; 

o Workshop de validare și promovare a instrumentelor independente de 

monitorizare, evaluare și implementare a Strategiei Naționale în domeniul 

Politicii de Tineret 2015 – 2020, 25 iulie 2019, București; 

o Workshop pentru validarea propunerilor alternative la reglementările legale 

relevante privind politicile în domeniul tineretului, 26 iulie 2019, București; 

https://www.anosr.ro/one-world-romania-2019/


 

 

• Dezvoltarea unor parteneriate strategice cu alte structuri relevante din societatea civilă 

și consolidarea parteneriatelor deja existente, precum cele facilitate de Rezoluția 

Tinerilor; 

• Colaborare cu YMCA România (Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din 

România); 

• Promovare programul „InternshipRO2019EU” - București; 

• Promovare programul - „InternshipRO2019EU” – Bruxelles; 

• Amendamente - Metodologia pentru CNPT/CNPS; 

• Amendamente - Metodologia privind acreditarea persoanelor juridice și persoanelor 

fizice autorizate în vederea organizării taberelor studențești și a taberelor Ministerului 

Tineretului și Sportului – 2019; 

• Redactarea unui document cu pașii de înființare a unui CCPT; 

• Organizare eveniment de diseminare a concluziilor ale Consiliului UE privind tinerii și 

viitorul muncii (Baia Mare), 28 iunie; 

• Chestionar privind Concursul Național de Proiecte de Tineret/Concursul Național de 

Proiecte Studențești/Concursul Local de Proiecte de Tineret în cadrul proiectului 

Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul 

tineretului – ACTIV- ONGT; 

• Poziție comună cu CTR, CNE și CTI - Tinerii cer o transformare radicală a modului în 

care statul abordează agresiunile asupra copiilor și femeilor; 

• Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul 

tineretului – ACTIV – ONGT – s-a oferit feedback pentru următoarele documente: 

o Principii generale referitoare la finanțarea activităților non-profit; 

o Legea tinerilor nr. 350/2006 – analiza problemelor apărute în implementare și 

propuneri de îmbunătățire; 

o Propuneri de completare a Legii nr. 350/2006 privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes 

general; 

o Propuneri pentru modificarea metodologiei concursurilor de proiecte de tineret și 

studențești MTS. 

• Programul Național ,,Tabere Studențești” 2019: 

o Participare  la acreditare; 

o Delegarea comandanților în tabere pentru a se asigura că  este respectată 

metodologia aferentă; 

o Organizarea taberei sociale; 

• Implicare în redactarea raportului de țară privind Dialogul Structurat al UE cu tinerii; 

• CTR și ANOSR cer modificarea construcției bugetului MTS!, 1 februarie; 

https://drive.google.com/file/d/1hN7SQK9E5uIGIORIVUSWtMH58LW4-ag-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YImJ-DaQkNGiTC-Ft4GNzN15CyDQQUom/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YImJ-DaQkNGiTC-Ft4GNzN15CyDQQUom/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YImJ-DaQkNGiTC-Ft4GNzN15CyDQQUom/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SE4_-xImQcAc617qcL8wz-9VC0fVKnd5/view?usp=sharing
https://www.anosr.ro/tineri-abordare-agresiuni/
https://www.anosr.ro/tineri-abordare-agresiuni/
https://ctr.ro/initiative/activ-ongt/
https://www.anosr.ro/anosr-ofera-locuri-de-tabara-pentru-studentii-cu-probleme-sociale/
http://ctr.ro/ctr-anosr-cer-modificarea-bugetului/?fbclid=IwAR1AqrQ1FXD3H8OW_4TEXkM68YL0bggKRZGfHERqYI_WIge50x2QDi6kXvo


 

 

• ANOSR condamnă măsurile Ministerului Tineretului și Sportului, pe baza 

Amendamentelor ANOSR cu privire la Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

Programului Național „Tabere Studențești” 2019, 11 aprilie; 

• În urma demersurilor ANOSR, sumele alocate pentru Programul Național „Tabere 

Studențești” au crescut!, 2 mai; 

• Susținerea Campaniei CCS Iași, 23 septembrie; 

• Sprijinirea organizațiilor membre, în domeniul Relațiilor publice prin sesiuni de formare 

(Relații publice, Imagine, IT); 

• Realizarea unor campanii ale federației: 

o Îndrăgostește-te de voluntariat; 

o Prezența face diferența; 

o Comemorare Revoluție - 29 de ani; 

o CoRector; 

o Cronologia democrației; 

• Au fost implementate următoarele proiecte: 

o Adunarea Generală Extraordinară, 3-6 ianuarie 2019, Iași; 

o Sesiunea de formare a studenților evaluatori ARACIS, 25 februarie-1 martie 

2019; 

o Aniversarea ANOSR - 20 de ani, 30 martie 2019, Timișoara; 

o Adunarea Generală Ordinară, 11-14 aprilie 2019, Oradea; 

o Next EDU, 18-21 aprilie 2019; 

o Gala Profesorului Bologna, 23-26 martie 2019, Iași; 

o Next JR, 30 mai-2 iunie 2019, Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud; 

o Sesiunea de formare a studenților evaluatori ARACIS, 8-12 iulie 2019; 

o Forumul Organizațiilor Studențești din România, 5-14 august 2019, Timișoara; 

o Sesiune de formare a studenților evaluatori ARACIS, 8-13 septembrie 2019, 

București; 

o Next HR, 12-15 septembrie 2019, Centrul de Agrement Oglinzi, județul Neamț; 

o Cleaning our future, 12-13 octombrie 2019; 

o Student Dojo, etapa regională, 31 octombrie-3 noiembrie 2019, desfășurat în 

mai multe locații: 

▪ Centrul de Agrement Oglinzi, județul Neamț; 

▪ Centrul de Agrement Șuncuiuș, județul Bihor; 

▪ Bodo Smart Camp, județul Timiș; 

o Next FR, 14-17 noiembrie 2019, Râu Sadului, județul Sibiu; 

o Next PR, 5-8 decembrie 2019, Complexul Turistic Cheile Buții, județul 

Hunedoara; 

o Adunarea Generală Extraordinară, 14-17 decembrie 2019, Timișoara; 

https://www.anosr.ro/anosr-condamna-mts/?fbclid=IwAR0603V1X2aj403-b0deRGT5tg1WMLvHHmLBgl2315hgYvgLU8dFM7kZXE0
https://drive.google.com/file/d/13iGguzubeAI6Q-1JP5tw8giQ4ppUooxi/view
https://drive.google.com/file/d/13iGguzubeAI6Q-1JP5tw8giQ4ppUooxi/view
https://www.anosr.ro/crestere-sume-tabere/?fbclid=IwAR1t98ynD2JPw9Upvv1GPqKMq8tUhs42ygTaVNI5pDaJqJ0g14MOU1s_6P4
https://www.anosr.ro/crestere-sume-tabere/?fbclid=IwAR1t98ynD2JPw9Upvv1GPqKMq8tUhs42ygTaVNI5pDaJqJ0g14MOU1s_6P4
https://www.facebook.com/anosr.ro/photos/a.160560433104/10156639434843105/?type=3&theater


 

 

• Câștigarea unei prefinanțări pentru proiectul “Investim în tineri”, împreună cu cei de la 

ICTR; 

• Realizarea a 2 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; 

• Realizarea structurii programului de mentorat ANOSR, pregătirea viitorilor lideri și 

formarea lor în spiritul federației; 

• Realizarea unui proces de diagnoză a organizațiilor membre; 

• Organizarea serilor de dezvoltare organizațională în 5 centre universitare (Cluj-Napoca 

și Iași). 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 Ghidului legislativ; 

• 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. 

 

Sursele de venit ale federației pentru anul 2019 se regăsesc mai jos: 

 

Sursa venitului 
Valoarea 

venitului  

Cotizațiile membrilor 3,816 

Cotizații din indemnizațiile ARACIS 23,870 

Granturi publice 150,000 

Sponsori/Parteneri din mediul privat 
 

13,400 

Altele (litigii și taxe de participare la European Students 

Convention) 

 

59,500 

Total 252,605 

 

 

 

 

 

 


