
 

 

 
 

Declaraţia comună a organizaţiilor studenţeşti din România 
 
 

  Noi, reprezentanţii a 59 de organizaţii studenţeşti din România, reuniţi la Bucureşti în cadrul 
Forumului Organizaţiilor Studenţeşti 2010 (25 feb.- 1 martie), reprezentând peste 500.000 de 
studenţi din întreaga ţară,  adoptăm următoarea declaraţie cu privire la principiile de bază ale 
mişcării studenţeşti în România. 
 
Context: 
 
       Toate categoriile de studenţi din România au dreptul să fie reprezentate la nivel naţional 
indiferent de ciclul de învăţământ din care fac parte (licenţa, masterat, doctorat), de cetăţenie sau 
apartenenţa etnică, de tipul universităţii la care studiază (universitate de stat sau privată) sau de 
formă de studiu (zi, învăţământ la distanţă). 
 
       Recunoaştem statutul doctoranzilor de studenţi şi ne asumăm inclusiv reprezentarea 
acestora. 
 
Ne asumăm public să milităm pentru aplicarea următoarelor principii: 

 
1. Toţi studenţii din România sunt membri deplini și egali  ai comunităţii academice, 

beneficiind ca atare de toate drepturile şi obligaţiile.  
1.1. Studenţii au dreptul să fie reprezentaţi echitabil în toate forurile decizionale, 

executive şi consultative, la toate nivelurile,  indiferent de natura problemelor academice  
care ii vizează, în proporție de minim 25%. 

1.2. Condamnăm cu fermitate orice tentativă de îngrădire, limitare sau încălcare a 
dreptului studenţilor de a fi parteneri în educaţie. Nu vom accepta să fie trataţi ca şi 
clienţi care cumpără un produs ”educaţional” sau tineri care nu au dreptul de a se 
pronunţa asupra problemelor ce vizeză comunitatea academică. 

 
2. Educaţia este un drept, o responsabilitate şi un bun public.  

2.1. Educaţia trebuie să reprezinte o reală prioritate naţională, formând bazele 
toleranţei, ale democraţiei şi împlinirii personale  constituind fundamentul societăţii 
bazată pe cunoaştere.  

2.2. Milităm pentru o investiţie cât mai mare a statului în educaţie. 
 
3. Studenţii au dreptul la educaţie de calitate.  

3.1. Condamnăm orice tentativă de transformare a educaţiei într-o afacere prin urmărirea 
profitului în detrimentul obiectivelor reale, prin transformarea educaţiei într-o marfă şi a 
studentului în client. Promovăm un învăţământ superior centrat pe capacitatea 
studentului de a-şi dezvolta competenţe nu pe capacitatea acestuia de a plăti. 

3.2. Susţinem calitatea educaţiei şi deschiderea sistemului educaţional către un 
număr cât mai mare de studenţi. Considerăm că masa studenţilor trebuie să reflecte 
structura întregii societăţi româneşti.  

 

Ne asumăm să promovăm aplicarea simultană la nivelul tututor organizaţiilor 
studenţeşti care își asumă rolul de structură de reprezentare a studenților, următoarele 
principii ce definesc o structură legitimă: 
 



 

 

• Trebuie să fie REPREZENTATIVE, prin aceea că reflectă în mod echitabil 
interesele reale şi legitime ale studenţilor pe care îi reprezintă. 
 

• Trebuie să fie LEGITIME, prin aceea că se bucură de recunoaştere din partea 
studenţilor. 

 
• Trebuie să fie DEMOCRATICE atât în procesul electiv cât şi decizional, 

asigurând transparenţă şi deschidere în raport cu studenţii. 
 

• Trebuie să fie INDEPENDENTE față de orice terț (partide politice, agenţi 
economici, instituţii publice, conducerea instituţiei de învăţământ superior 
etc.),  atât în decizii cât şi în activitate.  

 
• Trebuie să fie DESCHISE şi să asigure accesul studenţilor la reprezentare, 

indiferent de fondul socio-economic, etnic, orientarea politică sau sexuală, 
religie, dizabilităţi sau oricare alte particularităţi individuale.  

 
           Încurajăm dezvoltarea organizațiilor studențești ca structuri de reprezentare a studenților 
din universitatile private,  care se bazeaza pe principiile enunțate anterior. 
 

Folosirea studenţilor ca masă de manevră politică este contrară oricăror principii legitime 
de reprezentare a studenţilor. Organizaţiile studenţeşti care cedează unor astfel de influenţe nu 
sunt reprezentative pentru studenţii din România. 

 
În virtutea acestor principii, recunoaştem ANOSR – Alianţa Naţională a Organizaţiilor 

Studenţeşti din România - ca reprezentant legitim al studenţilor din România şi vom acţiona 
în sensul menţinerii şi respectării statutului său de partener real al tuturor actorilor din educaţie, în 
toate aspectele ce vizează sistemul de învăţământ superior şi/sau viaţa studenţilor. 
 
ANOSR va condamna în raport cu activitatea de reprezentare a studenţilor, orice influenţă in 
deciziile structurii, formală sau neoficială, indiferent de natura acesteia: politică, funcţională sau 
financiară.  
 
ANOSR ca federaţie naţională, va reprezenta în continuare studenţii prin intermediul organizaţiilor 
studenţeşti, promovând echitabil viziunea acestora la nivel naţional. 
 
ANOSR se declara o structura deschisa oricarei organizatii studentesti indiferent de centrul 
academic sau profilul universitatii de provenienta, care se identifica in principiile federatiei. 
 
Noi, organizaţiile semnatare, ne asumăm că vom milita pentru promovarea principiilor enunţate 
mai sus şi vom asigura respectarea lor.  
 
Organizaţii semnatare ale declaraţiei: 

1. Liga Studenţilor din Universitatea "1 decembrie 1918" (Alba Iulia) LSUA 
2. Liga Studenţilor „Pintea Viteazul” din Universitatea de Nord (Baia Mare) LSPV 
3. Asociaţia Ştiinţifică a Studenţilor Medicinişti din Universitatea "Transilvania" (Braşov) 

ASSM 
4. ADVICE Students (Bucureşti) ADVICE 
5. Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune (Bucureşti) ASCIG 
6. Asociaţiei Studenţilor Economişti din România (Bucureşti) ASER 
7. Asociaţiei Studenţilor  la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Bucureşti) ASPSE 
8. Clubul de Turism şi Ecologie ECOTUR (Bucureşti)  
9. Organizaţia Colegiul Studenţesc din Facultatea de Electronică (Bucureşti) OCSE 



 

 

10. Organizaţia Studenţilor din Electrotehnică (Bucureşti)  OSE 
11. Sindicatul Studenţilor din Facultatea de Cibernetică (Bucureşti) SISC 
12. Asociaţia Voluntari pentru Idei şi Proiecte (Bucureşti) VIP 
13. Liga Studenţilor din Medicină (Bucureşti) LSMB 
14. Liga Studenţilor la Medicină Dentară  Bucureşti  LSMDB 
15. Organizaţiei Studenţilor Economişti (Bucureşti) OSE 
16. Organizaţia Studenţilor Medicinişti din Cluj (Cluj Napoca) OSM 
17. Asociaţia Studenţilor la Bussiness (Cluj Napoca) ASB 
18. Asociaţia Studenţilor Psihologi din România (Cluj Napoca) ASPR 
19. Grupul de Iniţiativă Basarabeană (Cluj Napoca) GIB 
20. Organizaţia Studenţilor Farmacişti (Cluj Napoca) OSF 
21. Organizaţia Studenţilor din Universitatea "Babes-Bolyai" (Cluj-Napoca) OSUBB 
22. Organizaţia Studenţilor din Universitatea Tehnica (Cluj Napoca) OSUT 
23. Societatea Studenţilor Europenişti (Cluj Napoca) SSE 
24. Liga Studenţilor din Universitatea Maritimă din Constanţa (Constanţa) LSUMC 
25. Liga Studenţilor din Universitatea "Ovidius" din Constanţa (Constanţa) LSUOC 
26. Organizaţia Viitorilor Ingineri din Severin (Turnu Severin) OVIS 
27. Liga Studenţilor din Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (Galaţi) LSG 
28. Liga Studenţilor Hunedoara (Hunedoara) LSH 
29. Asociaţia Studenţilor Bioingineri (Iaşi) ASB 
30. Asociaţia Studenţilor Francofoni din Iași (Iaşi) ASFI 
31. Asociaţia Liga Studenţilor Economişti (Iaşi) LSE 
32. Liga Studenţilor Electrotehnişti (Iaşi) LSETH 
33. Societatea Studenţilor Medicinişti (Iaşi) SSM 
34. Societatea Studenţilor Stomatologi (Iaşi) SSS 
35. Clubul Studenţilor Economişti (Sibiu) CSE 
36. Liga Absolvenţilor şi Studenţilor la Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (Sibiu)LASSPRI 
37. Liga Studenţilor din Facultatea de Litere a ULB Sibiu  (Sibiu) LSFL 
38. Asociaţia Studenţilor din Universitatea Suceava (Suceava) ASUS 
39. Clubul Antreprenorial Studenţesc (Suceava) CAST 
40. Liga Studenţilor Târgu Mureş (Târgu Mureş) LSTGM 
41. Asociaţiei Studenţilor în Asistenţa Socială din Universitatea de Vest 

Timişoara(Timişoara)AS-ASUT 
42. Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare (Timişoara) Liga AC 
43. Liga Studenţilor Chimişti (Timisoara) LSCT 
44. Liga Studenţilor din Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică (Timişoara) LSFEE 
45. Liga Studenţilor din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii (Timişoara)LSFETC 
46. Liga Studenţilor din Facultatea de Mecanică (Timişoara) LSFMT 
47. Organizaţia Studenţilor Hidrotehnişti (Timişoara) OSH 
48. Organizaţia Studenţilor "Traian Lelescu"   (Timișoara) OSTL 
49. Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest Timişoara OSUT 

 
 
Organizații contrasemnatare: 
 

1. Federatia Asociatilor Studentesti din Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina 
Veterinara Cluj-Napoca (Cluj-Napoca) FAS -USAMV 

2. Societatea Studenţilor Medicinişti "Hipocrates"  (Sibiu) SSMHS 
3. Timişoara Dental Students Association  (Timișoara) TDSA 
4. Organizatia Studentilor Basarabeni (Timisoara)  OSB 
5. Organizatia Studentilor Basarabeni (Bucuresti) OSB 
6. Sindicatul Studentilor Democrati din Universitatea Petrosani (Petrosani) SSDP 
7. Organizatia Studentilor Economisti Craiova (Craiova) OSEC 


