
  

 

 

Biroul de Conducere ANOSR 
2015 – 2016 

 
 

Președinte: Vlad Dan CHERECHEȘ 

Număr de telefon: +40 744 587 222 

E-mail: vlad@anosr.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/vlad.chereches  
 

Licențiat în informatică, în prezent urmează cursurile 

programului de masterat Studii de dezvoltare internațională 

din cadrul Facultăţii de Științe Politice, Filosofie și Științe ale 

Comunicării, Universitatea de Vest din Timișoara. Și-a început 

activitatea de reprezentare în Consiliul Elevilor, mai întâi la 

nivel local, ca președinte al Consiliului Elevilor Colegiului 

Național „David Prodan” Cugir, ulterior continuând la nivel 

județean şi naţional, în calitate de președinte al Consiliului 

Județean al Elevilor Alba. În mișcarea studențească s-a 

dezvoltat în Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), unde a 

trecut prin ipostaza de coordonator de departament, vicepreședinte și președinte, timp de două 

mandate (2013 - 2015). În ultimii patru ani a făcut parte din structurile decizionale ale 

Universității de Vest din Timișoara (Consiliul Facultății de Matematică și Informatică – 3 ani, 

Senatul UVT – 1 an membru cu drept de vot, 2 ani invitat permanent, Consiliul de Administrație 

UVT – 2 ani membru cu drept de vot), precum și din numeroase comisii și grupuri de lucru din 

mediul universitar. Este expert evaluator al Agenției Române de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior (ARACIS), participând la numeroase evaluări instituționale. A făcut parte 

și din grupul de experți în asigurarea calității al European Students' Union (ESU). În perioada 

aprilie - august 2015 a fost vicepreședinte educațional al ANOSR. 

 
 

Secretar General: Andrei VASILE 

Număr de telefon: +40 745 154 561  

E-mail: andrei@anosr.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/andrei.vasile.39 

 

Absolvent al Academiei de Studii Economice din București, 

licențiat în Relații Economice Internaționale și actualmente 

masterand în domeniul Riscului Financiar Internațional. Anii 

facultății au fost marcați de voluntariat și implicare: membru în 

Consiliul Facultății, membru în diferite comisii, coordonator al unor 

proiecte la nivel național, precum Gala Profesorului Bologna sau  



  

 

 

Universități pentru Elevi, coordonator al Departamentului de Resurse Umane și președinte al 

unei organizații din ASE timp de două mandate. În ultimul an şi-a manifestat interesul în 

domeniul tineretului, făcând parte din Biroului de Conducere al Consiliului Tineretului din 

România, dar şi în calitate de Vicepreședinte Tineret al ANOSR.  

 

 

Vicepreședinte Educațional: Mihaela CÎRNU 

Număr de telefon: +40 746 166 124  

E-mail: mihaela@anosr.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/michaela.cirnu 
 

A absolvit în acest Secţia de Filologie Germană – Neogreacă 

din cadrul Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine, 

Universitatea din București. Este o persoană care a înțeles 

mecanismele sistemului educațional românesc prin faptul că 

este membră în Consiliul Facultății și în Senatul Universităţii, 

cu mențiunea că se află în aceste funcții de reprezentare la 

al doilea mandat, dar şi prin participarea la multiple 

evenimente și proiecte pe teme educaționale. Şi-a început 

activitatea de voluntariat în urmă cu şapte ani, de trei ani 

fiind membru activ în cadrul Asociaţiei Studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

Bucureşti. 

 

 

 

Vicepreședinte Educațional: Ștefan Marius DEACONU 

Număr de telefon: +40 720 056 851  

E-mail: marius@anosr.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/marius.deaconu 
 

Absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității din 

Oradea, se implică în domeniul educațional încă din primul 

an de facultate. A fost atât președinte al organizației locale a 

studenților la istorie, cât și Comisar Educațional ANOSR în 

urmă cu un an. Îmbină pasiunea pentru trecut cu cea pentru 

educație și cu dorința de a face o schimbare.  
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Vicepreședinte Educațional: Iulia Manuela POP 

Număr de telefon: +40 745 801 543 

E-mail: iulia@anosr.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/iulia.pop2 
 

Absolventă a facultății de Psihologie și Științe ale Educației 

din cadrul Universității Babeș-Bolyai, în momentul de față 

studiază un program de masterat în Psihologia Resurselor 

Umane și Sănătate Organizațională. Pasiunea pentru 

domeniul educațional a pornit încă din primii săi ani de 

facultate, fiind Coordonator Educațional în asociația locală și 

Comisar Educațional ANOSR. În prezent se află la cel de-al 

doilea mandat ca Vicepreședinte Educațional ANOSR.  

 

 

Vicepreședinte Relații Interne: Ștefan Daniel HOLOCAN 

Număr de telefon: +40 757 463 341  

E-mail: dani@anosr.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/daniel.holocan 
 

Studiază psihologia în al treilea an la Facultatea de 

Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest din 

Timișoara. A început voluntariatul în anul I, fiind pasionat de 

resurse umane și de menținerea unei bune colaborări în 

cadrul echipei. A coordonat multiple proiecte în cadrul 

asociației locale, și se află pentru a doua oară în funcția de 

Vicepreședinte Relații Interne ANOSR.  
 

 

 

 

 

Vicepreședinte Dezvoltare Organizațională: Corin 

Sebastian MIHUȚ 

Număr de telefon: +40 723 571 706  

E-mail: corin@anosr.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/corin.mihut 
 

Inginer, a absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare și 

urmează să devină din această toamnă masterand în cadrul 

Universității Politehnica Timișoara. Și-a dezvoltat abilitățile în 

domeniul voluntariatului prin coordonarea diferitelor proiecte, 

dar și din postura de vicepreședinte, iar apoi timp de două  



  

 

 

mandate din cea de președinte al organizației locale. Implicarea sa a fost onorată cu titlul de 

Voluntar al anului 2013 în județul Timiș. 

 

 
 

Vicepreședinte Relații Internaționale: Dragoș DUMITRU 

Număr de telefon: +40 726 186 380  

E-mail: dragos@anosr.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/dragosdumitru 
 

Este student în ultimul an de master, în cadrul Academiei de 

Studii Economice din București, la Facultatea de Cibernetică, 

Statistică și Informatică Economică. De-a lungul anilor a fost 

extrem de activ în cadrul asociației locale, iar în ultimii doi ani 

a ocupat funcția de Secretar General al ANOSR, intrând 

deseori în contact cu mediul internațional și cu provocările 

apărute la acest nivel.  
 

 

 

 

 

Vicepreședinte Relații Publice: Aida Denisa OPÎRLESC 

Număr de telefon: +40 737 632 303  

E-mail: aida@anosr.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/aida.denisa 

 

Studentă în anul II în cadrul Facultății de Automatică și 

Calculatoare, din cadrul Universității Politehnica Timișoara, 

este pasionată de IT și design. A fost extrem de activă în 

sfera voluntariatul încă din timpul liceului, făcând parte din 

Consiliului Național al Elevilor, iar de peste un an 

coordonează echipele de PR din cadrul asociației locale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Cenzor: Florin Stelian VILCEA 

Număr de telefon: +40 763 607 895  

E-mail: florin@anosr.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/vilceaflorin  

 

Inginer și actualmente masterand în cadrul Universității 

Politehnica Timișoara. Experiența lui este diversă: a trecut de la 

președinte al organizației locale, la implicarea în diversele 

structuri locale de tineret și până la funcția de Vicepreședinte 

Dezvoltare Organizațională în cadrul ANOSR. În acest mandat 

asigură legalitatea administrativă și financiară a federației.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


