Număr de înregistrare: 249/11.04.2019

Către Ministerul Tineretului și Sportului,
În atenția domnului ministru Constantin-Bogdan MATEI,

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită
Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) să justifice:
1. scăderea numărul de locuri pentru Programul Național „Tabere
Studențești” 2019;
2. motivul creșterii doar a alocației de cazare;
3. amendamentele ANOSR neintegrate în Metodologia de organizare și
desfășurare a Programului Național „Tabere studențești” 2019 adoptată prin
OMTS 513/2019.
Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011 „Statul acordă premii, burse, locuri în
tabere și alte asemenea stimulente elevilor și studenților cu performanțe școlare și
universitare, precum și cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională sau în
activități culturale și sportive.”
Subliniem că un principiu al Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret
pentru perioada 2015-2020 aprobată prin Hotărârea nr. 24/2015 este „principiul
fundamentării politicilor pe cunoaștere - adoptarea deciziilor politice de pe o poziție bine
informată și științific fundamentată”.
Vă rog să ne transmiteți informațiile solicitate la adresa de e-mail: office@anosr.ro.
În speranța unei cât mai bune colaborări, vă asigurăm de întreaga noastră
considerație!

Președinte
Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația
națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 19 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 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități,
atingând un număr de 105 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.

