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Către Universitatea din Pitești,
În atenția domnului rector prof. univ. dr. inf. Dumitru CHIRLEȘAN
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), în spiritul
transparenței și al bunei colaborări, vă transmite componența Biroului de Conducere al
federației, o retrospectivă a activității federației din ultimul an universitar, precum și
obiectivele pe care studenții le propun candidaților la alegerile parlamentare pentru următorul
mandat.
În perioada 8-15 august 2016, la Galați, a avut loc Forumul Organizațiilor Studențești
din România (FOSR), eveniment în care liderii studenților din întreaga țară au dezbătut cele mai
importante probleme de la momentul actual din domeniul educației, au stabilit prioritățile și
planul de acțiune al federației pentru următorul an și au ales noul Birou de Conducere al ANOSR.
La începutul anului universitar 2016-2017, ANOSR a lansat campania Viitorul Implică
Studenții (V. I. S.), împreună cu o serie de 15 obiective ale studenților pentru dezvoltarea
sistemului educațional universitar din România. Astfel, ANOSR a invitat toți candidații la
alegerile parlamentare din această toamnă și toate partidele politice din România, să își asume
cele 15 priorități ale studenților și să le includă în programele lor politice cu care vor candida, iar
apoi, dacă vor fi aleși, sunt invitați să le pună în practică din Parlamentul României și/sau din
Guvernul României, după caz, începând chiar cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017.
Invităm și instituția dumneavoastră să susțină cele 15 obiective propuse de ANOSR și near face o deosebită plăcere să sprijiniți și public demersurile noastre.
În documentele anexate acestei adrese puteți găsi detalii despre membrii Biroului de
Conducere ANOSR, mandatul 2016-2017, cele 15 obiective detaliate propuse de ANOSR în
această toamnă, precum și o sinteză a activității ANOSR din ultimul an universitar.
În speranța că buna colaborarea și deschiderea pe care ați manifestat-o față de ANOSR se
vor păstra și în continuare, vă urăm un an universitar cât mai productiv și plin de realizări și vă
asigurăm de întreaga noastră considerație!
Președinte ANOSR,
Vlad Dan Cherecheș

***
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația
națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 16 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 17 centre universitare din întreaga țară, din 31 de universități,
atingând un număr de peste 84 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.

