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Date privind proiectul
1. Titlul
2. Perioada propriuzisă de desfășurare
3. Loc de desfăşurare
4. Buget (Lei)

Adunarea Generala al Aliantiei Nationale Studentesti din
Romania(ANOSR)
De la
02.04.2015
Până la 05.04.2015
Localitate
a
Total

Cluj-Napoca

Judeţul

1648 Lei

Solicitat
de la UBB

Cluj
10848 Lei

Sumarul proiectului
Adunarea Generală ANOSR reunește liderii a peste 80 de organizatii studențești din țară, alături de
parteneri strategi ai ANOSR, printre care putem enumera : Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul
Tineretului și Sportului, A.R.A.C.I.S., U.E.F.I.S.C.D.I, Consiliul Tineretului din România, Consiliul Național al
Elevilor.
În cadrul Adunarii Generale se decide planul de lucru al ANOSR în următoarea perioadă, vor avea loc
dezbateri pe teme educaționale și de reprezentare al studențiilor din România în plan național și european,
candideaza organizații care vor sa adere la ANOSR, se votează poziții ANOSR pe diverse domenii și se
prezintă și votează activitatea ANOSR din august 2014 până în aprilie 2015. Având în vedere ca în acest an
Cluj-Napoca este Capitala Europenă a Tineretului, proiectul face parte din agenda Capitalei, având un rol
strategic.

Scurtă descriere a organizaţiei
Ne-am înfiinţat ca şi Asociaţie Studenţească Non-Guvernamentală în 1997 pentru a reprezenta studenții de
la Facultatea de Business si pentru a e crea un mediu de afaceri cât mai de efect.
Vrem ca orizonturile noastre să deschidă mereu noi trasee educaţionale şi profesionale, iar
menţinerea spiritului inovator să se realizeze într-un climat al excelenţei. Susţinem dezvoltarea spiritului
antreprenorial, atât prin iniţiative private, cât şi prin implementarea cu succes în cadrul structurilor
profesionale deja existente.
Ne propunem astfel ca tinerii “afacerişti” să găsească balanţa optimă dintre succesul profesional şi
cel personal pentru ca astfel să beneficieze de reciprocitatea respectului afişat faţă de nevoile comunităţii şi
a membrilor ei. Vrem ca deciziile de mâine să se facă pe baza analizei de azi, prin experienţe şi performanţe
desfăşurându-se într-un mediu stimulativ.

