CONSTATĂRI
ALE
ALIANŢEI NAŢIONALE A ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI DIN ROMÂNIA
PRIVIND
PROBLEMELE EXISTENTE ÎN MANAGEMENTUL UNIVERSITĂŢILOR DIN
ROMÂNIA
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România a derulat în perioada
ianuarie-februarie 2006 o campanie de strângere de informaţii privind diferite aspecte
ale managementului universitar, atât sub incidenţa componentei sociale a vieţii
studenţeşti, cât şi referitor la implicarea studenţilor în procesele consultativ şi decizional.
În urma centralizării chestionarelor elaborate de ANOSR (Anexa 1) şi completate
de către organizaţiile studenţeşti din principalele centre universitare ale ţării, am
observat că principalele probleme la nivel local sunt:
1. Lipsa implicării studenţilor în procesul consultativ şi decizional în majoritatea
centrelor universitare, mai ales acolo unde hotărârile luate vizează cheltuirea
fondurilor provenite atât de la bugetul de stat, cât şi din venituri proprii. Refuzul de a
pune în discuţie subiecte ca : necesarul de investiţii pentru cămine şi spaţii
universitare, stabilirea cuantumului burselor şi a tarifului de cazare în cămin
dovedeşte încă o dată lipsa de transparenţă manifestată în centre universitare ca :
- Bucureşti (UPB, Medicină, Agronomie )
- Iaşi (UMF)
- Alba Iulia ( Universitatea ‘1 decembrie 1918’)
- Sibiu (Universitatea “Lucian Blaga”).
2. Fondurile alocate la finele anului trecut pentru reparaţii, reabilitări, dotări şi investiţii
au depăşit, în multe cazuri, sumele de care au beneficiat universităţile în tot restul
anului trecut. Perioada scurtă pe care aceste instituţii au avut-o la dispoziţie pentru
cheltuirea acestor fonduri a generat :
- achiziţii pripite a celor necesare datorită stocurilor reduse de la furnizori,
- dificultatea de a organiza achiziţii publice conform reglementărilor în vigoare.
3. Carnetele de cupoane pentru reducere în reţeaua feroviară CFR au fost distribuite cu
întârziere, fapt ce a dus la unele probleme privind transportul în primele două
săptămâni ale lunii ianuarie 2006.
4. Există în continuare probleme privind decontarea abonamentelor de transport în
comun de către universităţi. Chiar dacă fondurile pentru lunile de vară s-au adăugat
celor primite pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, echilibrând situaţia,
problemele au reapărut o dată cu trecerea în noul an, deorece sumele pe care
universităţile le primesc sunt insuficiente.
5. Includerea studenţilor în Comisiile de calitate şi de etică ale universităţilor s-a realizat
nerespectându-se întotdeauna opiniile organizaţiilor studenţeşti din respectivele

centre universitare şi principiul transparenţei criteriilor de desemnare. Numărul
studenţilor incluşi în aceste comisii variază între 1-3, cu tendinţa accentuată a
majorităţii universităţilor de a include în cadrul acestor comisii un singur student.
Concluzii:
ANOSR apreciază că problemele referitoare la implicarea studenţilor în procesul
decizional, semnalate în mod repetat de către membrii organizaţiei, îşi au rezolvarea în
elaborarea şi includerea Statutului Studentului în Legea Învăţământului. Acest statut
trebuie să prevadă în mod explicit drepturile şi obligaţiile studentului, precum şi accesul
său neîngrădit la informaţiile referitoare la activitatea universităţii la care este înscris.
În privinţa punctelor cu caracter social de mai sus, este evidentă nevoia de feedback pe care MEdC trebuie să îl aibă permanent în legătură cu situaţia din teritoriu. De
aceea, respectarea parteneriatului de dialog şi consultare între MEdC şi ANOSR devine
un imperativ pentru remedierea deficienţelor din sistem.

