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Către Guvernul României,
În atenția doamnei prim-ministru Vasilica-Viorica DĂNCILĂ,

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federație ce
reprezintă drepturile și interesele studenților din România, solicită o întâlnire cu doamna
prim-ministru Vasilica-Viorica Dăncilă, pentru a discuta despre măsurile economice ce se
doresc a fi implementate, referitoare la limitarea drepturilor studenților privind transportul
gratuit cu trenul și acordarea burselor.
Gratuitatea la transportul feroviar intern acordată de statul român studenților la o formă
de învățământ cu frecvență la instituțiile de învățământ superior acreditate din România reprezintă
una dintre facilitățile cu cel mai mare impact asupra calității vieții studenților. În contextul
dimensiunii sociale, această măsură constituie unul dintre mecanismele de implementare a unor
politici publice ce vizează echitatea în învățământul superior și care contribuie la creșterea
numărului de studenți din mediile socio-economice defavorizate.
ANOSR se arată îngrijorată de posibilitatea adoptării unor măsuri prin care să se limiteze
numărul de călătorii pe care studenții le pot face gratuit cu trenul, deoarece această
propunere este nefondată, atât din punct de vedere al impactului bugetar pe care l-ar avea, cât
și prin lipsa unui discurs public consecvent din partea reprezentanților Guvernului.
În același timp, susținem ferm că actualele probleme sociale cu care se confruntă România
constituie un aspect suficient de alarmant pentru a determina decidenții să aloce resursele
financiare necesare pentru a facilita accesul categoriilor defavorizate la studii universitare. Din
acest motiv, nu putem susține adoptarea unor măsuri prin care să se reducă bursele studenților,
întrucât s-ar produce un regres al tuturor demersurilor care au fost realizate în ultimii ani
pentru dezvoltarea învățământului superior.
Astfel, sesizăm doar o distragere de la soluționarea adevăratelor probleme referitoare
la rata ridicată a abandonului universitar, condițiile din cămine sau problemele de infrastructură
cu care se confruntă majoritatea universităților într-un sistem educațional subfinanțat.
Amintim faptul că aceeași guvernare a introdus aceste reglementări în cadrul campaniei
„Viitorul implică studenții”, pe care ANOSR a demarat-o în 2017, măsurile fiind incluse în
programul de guvernare al României pentru perioada 2017-2018, adoptat în Parlament.

Așadar, intenția de a restricționa drepturile câștigate de studenți în timpul aceleiași
guvernări demonstrează o inconsecvență decizională din partea actualilor decidenți și vizează
încălcarea unui principiu fundamental al Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care
prevede că un drept, odată dobândit, poate fi doar extins, în niciun caz restrâns.
În contextul prezentat, considerăm oportună o întâlnire între reprezentanții ANOSR și
reprezentanții Guvernului României, pentru a discuta despre acest subiect, căruia ar trebui să i se
acorde un grad mult mai ridicat de importanță, pentru ca întreg sistemul educațional din România
să evolueze.
Așteptăm răspunsul dumneavoastră pe adresa de e-mail office@anosr.ro sau la numărul
de telefon 0724 867 829 (Petrișor-Laurențiu Țucă, președinte ANOSR).
În speranța unui răspuns prompt, vă asigurăm de întreaga noastră considerație!
Președinte ANOSR
Petrișor – Laurențiu ȚUCĂ

***
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima federație
națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 20 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 20 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități,
atingând un număr de 109 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 membru 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.

