
 

 

 
 
Poziţia ANOSR privind restructurarea Secţiilor de Poliţie din interiorul campusurilor 

universitare 
 
 
În calitate de reprezentant al studenţilor la nivel naţional, ANOSR doreşte să atragă atenţia asupra 
problemei existente în campusurile universitare în ceea ce priveşte poliţia de proximitate din 
campusurile studenţeşti. 
 
Astfel, ANOSR consideră că siguranţa studenţilor este un garant al confortului acestora pentru a-şi 
desfăşura activitatea în mediul universitar într-o manieră cât mai potrivită. În acest context ANOSR 
atrage atenţia asupra importanţei menţinerii posturilor de poliţie din cadrul campusurilor, 
considerând că funcţionarea acestora în cadrul comunităţilor studenţeşti va garanta siguranţa 
tinerilor. Mai mult, campusurile studenţeşti formează o comunitate, astfel că Poliţia Campus este 
parte integrantă a acesteia şi singura autoritate în domeniu care este familiarizată cu problemele 
specifice studenţilor din această perspectivă. 
 
Subliniem faptul că în interiorul campusurilor studențești există încă spații neiluminate. Acest 
aspect întărit de lipsa mijloacelor de transport în comun până în campusuri și la orice oră din zi, 
reprezintă un risc pentru securitatea studenților. Mai mult, pentru a răspunde promt și în deplină 
cunoștință de cauză la toate sesizările studenților căminiști (infracțiuni, furturi, violuri, perturbarea 
liniștii publice etc.) organele abilitate trebuie să fie în contact permanent cu comunitatea 
studențească. 
 
Menționăm faptul că în imediata vecinătate a campusurilor universitare, sau chiar în interiorul 
acestora, funcționează o serie de baruri de noapte cu acces nerestricționat. Prin faptul că în 
respectivele localuri au acces și persoane care nu locuiesc în caminele studențești, considerăm că 
este nevoie de o supraveghere continuă a spațiului public de către patrulele de poliție. 
  
Trebuie precizat faptul că, acolo unde există secții de poliție la nivel de campus universitar, rata 
infracționalității este mult mai mică 
 
Mai mult, majoritatea organizațiilor studențești din întreaga țară au o relație de parteneriat cu 
secțiile de poliție universitară cu scopul de a asigura securitatea studenților din campusurile 
universitare dar și pentru combaterea fenomenelor precum corupția sau vânzarea locurilor de 
cămin. 
 
Apreciem faptul că au fost înaintate demersuri pentru redresarea situaţiei economice naţionale cât 
şi a condiţiilor sociale, însă desfiinţarea Poliţiei din interiorul campusurilor universitare nu este o 
măsură care să redreseze economia ţării, ci una care lezează siguranţa şi buna funcţionare a 
comunităţilor studenţeşti. 
 
În concluzie, ANOSR doreşte ca posturile de poliţie din campusurile studenţeşti să funcţioneze în 
continuare şi să fie un real ajutor şi sprijin în menţinerea ordinii publice în comunităţile studenţeşti. 
 
De asemenea, ne adresăm Domnului Ministru al Administraţiei şi Internelor pentru a nu susţine o 
decizie care să aibă consecinţe negative asupra studenţilor. 


