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Poziția și amendamentele ANOSR cu privire la Strategia Națională pentru 

incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioadă 2021-2027 

 

 
 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația națională ce reprezintă drepturile și interesele 

studenților din România la nivel național și internațional, transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale amendamentele studenților la 

propunerea pentru Strategia Națională pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027. 

Constatăm perioada inadecvată pentru lansarea în consultare publică a unui document de importanță strategică, precum 

documentul ce face obiectul analizei noastre (22-31 decembrie 2020), cât și termenul redus pentru transmiterea observațiilor, cu atât mai 

mult ținând cont de perioada amintită.  

În acest sens, în baza art. 7, alin. (9) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare, ANOSR solicită organizarea unei dezbateri publice pe marginea proiectului de act normative și/sau prelungirea 

termenului în care documentul se află în dezbatere publică.  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 383 din 2015 s-a aprobat Strategia națională pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru 

perioada 2015-2020 și Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020. Cu toate acestea, nu a existat o transpunere planificată a 

obiectivelor, prin Planul operational de acțiuni.  

 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-sn-is-rs_ps.PDF


 

 

În domeniul învățământului superior, Planul 2015-2020 și-a propus următoarele: 

 

Nr. Crt Obiectiv specific Acțiune propusă 

1. Mobilizarea persoanelor apte de muncă 

șomere și inactive și investiția în educația, 

formarea profesională, dezvoltarea 

aptitudinilor și competențelor profesionale, 

pentru a crește gradul de ocupare a acestora 

Măsuri pentru angajatorii care încheie contracte de ucenicie, contracte de stagiu pentru 

absolvenții de învățământ superior, sau care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe 

perioada vacanţelor). 

2. Asigurarea unei implementări eficiente a 

Garanţiei pentru Tineri (dedicată tinerilor 

NEETs) 

Asigurarea implementării schemei Garanția pentru Tineri; 

Creșterea implicării sectorului privat în programe de ucenicie, învățământ profesional și 

tehnic și stagii profesionale pentru absolvenții de învățământ superior, 

3. Creșterea accesului și sprijinirea participării 

la învăţământul terţiar 

Devoltarea unor circuite de trecere de la învățământul profesional, tehnic și alte sisteme 

de învățare în ciclul secundar către educația terțiară; 

Înlocuirea alocațiilor școlare bazate pe merit cu un set de granturi bazat pe testarea 

nevoilor; 

Lansarea unui program de credite pentru studenți; 

Încurajarea instituțiilor de nivel terțiar de a-și identifica în teren potențialii studenți din 

grupurile sub-reprezentate (inclusiv adulți) ce nu promovează în mod tradițional la 

forme de învățământ superior; 

Creșterea transparenței informării asupra oportunităților educaționale și asupra 

rezultatelor și furnizarea de îndrumare adecvată pentru studenți astfel încât să facă 



 

 

alegeri informate și să se reducă rata de abandon școlar; 

Realizarea de parteneriate între instituţiile de învăţământ şi angajatori. 

 

4. Creșterea relevanței programelor de învățare 

pe tot parcursul vieții (Life Long Learning – 

LLL) pentru tinerii dezavantajați și populația 

în vârstă de muncă 

Creșterea acoperirii serviciilor de consiliere cu privire la formele de educație și instruire 

disponibile pentru toți studenții din nivelul secundar superior și terțiar, pentru adulții 

care au ieșit din sistemul formal de educație, pentru persoanele aflate în căutarea unui 

loc de muncă, și pentru grupurile sub-reprezentate; 

 

 

Cu privire la măsurile din domeniul incluziunii sociale și a reducerii sărăciei, ANOSR a reacționat și în anul 2016 prin Măsurile propuse de ANOSR 

pentru Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei.  

 

Planul propus pentru perioada 2021-2027 este substanțial mai bun decât cel din exercițiul anterior, dedicând o secțiune relevantă educației, in 

special învățământului preuniversitar, dar și cu acțiuni specifice pentru învățământul superior. Cu toate acestea, nu există o evaluare a măsurilor 

propuse pentru perioada 2015-2020, iar măsurile neimplementate din fostul plan nu au fost preluate. 

 

Incluziunea socială în învățământul superior este unul dintre cele 6 mari obiective ale Spațiului European al Educației până în 2025 și o 

prioritate a Spațiului European al Învățământului Superior până în 2030. Prin urmare, este imperios ca statul român să urmeze linia de acțiune 

stabilită la nivel international și să investească în creșterea participării în învățământul superior, prin măsuri proactive pentru a asigura admiterea, 

parcurgerea și finalizarea studiilor de categoriile sociale dezavantajate. De asemenea, în special în materia imigranților recomandăm ca Strategia 

să se raporteze la Planul de Acțiune pentru Integrare și Incluziune 2021-2027, anunțat prin Comunicatul Comisiei Europene în luna noiembrie 

2020.  

 

 

https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/07/Propuneri_ANOSR_Pachet_AntiSărăcie.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/07/Propuneri_ANOSR_Pachet_AntiSărăcie.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf


 

 

În cele ce urmează vom prezenta amendamentele federației la planul lansat în consultare publică:  

 

Nr. Crt Articol/alineat Forma inițială Amendamente ANOSR Justificare 

1. Anexa 2 – 2.1.1.2 Sprijinirea și suplimentarea 

exceptării de la plata taxelor 

școlare pentru studenții cu 

rezultate deosebite; 

Creșterea numărului de locuri 

bugetate, precum și a numărului 

de locuri bugetate oferite 

studenților care provin din medii 

socio-economice dezavantajate, 

astfel cum prevede de altfel și 

legislația în vigoare, sprijinirea 

parcursului educational al 

acestora și introducerea de 

mecanisme de evaluare a 

impactului acestor locuri 

bugetate.    

Reformularea și extinderea acțiunii 

propuse, astfel încât să își atingă 

scopul droit – a se vedea și justificarea 

de mai jos.  

 

1. Anexa 2 - 2.1.1.7.      Instituționalizarea programului 

de credite pentru studenți; 

 

Instituționalizarea programului 

de credite pentru studenți; 

 

Instituirea unui program de credite 

pentru studenți este un aspect 

extrem de controversat în sfera 

învățământului superior, cu atât mai 

mult cu cât ne referim la un plan ce 

stimulează incluziunea socială. Din 



 

 

acest punct de vedere, instituirea unui 

sistem de credite creează riscul 

diminuării investițiilor în educație 

și al împovărării viitoarelor 

generații în datorii printr-o spirală 

nocivă a creșterii taxelor, a 

dobânzilor în timp șamd. Este 

absolut necesară o amplă dezbatere 

privind instituirea unui sistem de 

credite înainte ca acesta să reprezinte 

o prioritate asumată, astfel încât, în 

ipoteza în care s-ar admite 

implementarea unei asemenea 

initiative, să nu existe niciun fel de 

dubiu cu privire la efectele 

dăunătoare ale acesteia. Faptul că de 

5 ani niciun actor social nu a 

solicitat implementarea unui 

asemenea sistem arată faptul că nu 

ne aflăm în postura de a discuta o 

asemenea măsură în momentul de 

față. 

În contextul actual, în care statul 

român este la coada clasamentului 



 

 

european în materia finanțării publice 

a educației, împovărarea studenților 

și a familiilor lor cu siguranță nu 

este măsura care să încurajeze 

creșterea investiției în educație.  

 

 

2. 

 

 

 

Anexa 2 - 2.1.5 

 

- 

Asigurarea unui consilier de 

consiliere și orientare în carieră 

la 500 de studenți în 

universitățile publice din 

România; 

Un sistem educațional performant 

presupune eliminarea inegalităților și 

susținerea parcursului academic al 

tuturor beneficiarilor primari. Astfel, 

încurajarea participării grupurilor 

dezavantajate și subreprezentate, 

precum și, în linii generale, 

dezvoltarea dimensiunii sociale a 

educației sunt elemente-cheie în 

acest sens și asigură reducerea 

abandonului școlar și universitar și a 

decalajelor socio-economice. În plus, 

este necesar ca accesul grupurilor 

subreprezentate la educație să fie 

sprijinit în mod real, prin consiliere și 

orientare, acordare de sprijin material 

corespunzător și alocare de locuri 

suplimentare pentru studii. 

3. Anexa 2 – 2.1.5 -  Asigurarea de cazare gratuită în 

căminele studențești și masă 

gratuită la cantinele universitare 

pentru studenții proveniți din 

categorii defavorizate.  

 

Modificarea condițiilor de 

acordare a burselor pentru 

studenții proveniți din mediul 

rural, în sensul în care acestea să 

reprezinte un sprijin real pentru 

potențialii beneficiari. 

 



 

 

Echivalarea burselor oferite 

românilor de pretutindeni cu 

valoarea celor oferite prin cadrul 

general de acordare a burselor. 

 

Stabilirea pragului minim al 

burselor studențești pe baza 

coșului minim al studentului și 

corelarea automată cu creșterea 

salariului minim brut pe 

economie garantat în plată, 

astfel încât să reprezinte 

minimum 50% din acesta. 

Studenții ai căror părinți au o situație 

financiară rea sau foarte rea, studenții 

cu dizabilități, și studenții ce depind 

financiar de sistemul național de 

acordare a burselor întâmpină de 

asemenea dificultăți financiare peste 

medie. De altfel, Concluziile 

Consiliului Uniunii Europene (din 11 

mai 2010) privind dimensiunea 

socială a educației cuprind o serie de 

recomandări adresate statelor 

membre – promovarea și susținerea 

creșterii accesului la educație, de 

exemplu prin consolidarea schemelor 

de sprijin financiar adresate 

studenților, precum și prin 

flexibilizarea și diversificarea traseelor 

educaționale alternative. 

Conform datelor Eurostudent, una 

dintre categoriile de studenți 

subreprezentată este a studenților cu 

dizabilități, astfel, deși la momentul 

actual 3.79% din populație are o 

anumită dizabilitate, raportat la 

4.  Anexa 2 – 2.1.5 -  Operaționalizarea spațiilor de 

desfășurare a procesului didactic 

și a campusurilor, astfel încât să 

fie facilitat accesul studenților 

cu dizabilități; 

 

Adaptarea materialelor de 

studiu la nevoile tinerilor cu 

dizabilități; 

 



 

 

Dezvoltarea de servicii distincte 

în fiecare școală și universitate, 

cu personal specializat, pentru 

sprijinul persoanelor cu 

dizabilități; 

 

Sprijinirea integrării în mediul 

academic a persoanelor cu 

dizabilități în vederea urmării 

unei cariere didactice sau a unor 

poziții administrative sau 

auxiliare; 

populația studenților, procentul 

scade până la 1.3%. De asemenea, 

România se află pe antepenultimul 

loc în SEÎS referitor la numărul de 

studenți cu probleme de sănătate și 

dizabilități înrolați în ÎS, cu o pondere 

de 8%, la 10 puncte procentuale față 

de media țărilor incluse în studiu 

(18%). 

În privința abandonului școlar, o 

analiză a ANOSR din anul 2017, 

amintește că mai mult de un sfert 

dintre studenții admiși la programele 

de studiu de licență și de master nu își 

finalizează studiile. 
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