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EVENIMENTE LSRS 

SUMMER
CAMP

Prima  ediție  a  Summer  Camp-ului  LSRS  a  fost  un  real
succes .  Un  weekend  întreg  am  petrecut  și  dezbătut
idei  pentru  tineri  la  Complexul  de  Agrement  Pădureni ,
Covasna ,  alături  de  studenții  români  de  pretudindeni .
În  perioada  9-11  august ,  am  organizat  cel  mai  mare
eveniment  de  fun  și  networking  dedicat  tuturor
studenților  români  din  țară  și  din  străinătate .

Evenimentul  care  a  avut  loc  la  Covasna ,  în  incinta
Centrului  de  Agrement  Pădureni ,  a  reprezentat  o  reală
oportunitate  de  conectare ,  dezbatere  și  parteneriat
între  tineri  români  de  pretutindeni ,  oferind  cazarea  și
masă  incluse  pe  toată  durata  sejurului .  Pe  parcursul
celor  trei  zile ,  am  avut  prezentări  susținute  de
următorii  speakeri :  Gabriel  Iștoc ,  Valentin  Făgărăsian  și
Marius  Bostan ,  din  partea  RBL/RePatriot  și  Marcel
Focă ,  din  partea  PatriotFest/Lumea  Geospațială .
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EVENIMENTE LSRS 

FUTURE
SKILLS
AND
FUTURE OF
WORK I

Prima  conferință  Future  Skills  and  Future  of  Work  a
dat  startul  unei  serii  de  3  conferințe ,  cu  scopul

întocmirii  unui  raport  care  va  conține  concluzii  și
propuneri  menite  să  fie  înaintate  Ministerului

Educației  Naționale .  Totodată ,  prin  aceste  conferințe
se  dorește  și  conștientizarea  nevoii  de  schimbare  și
adaptare  a  abilităților  și  competențelor  deținute  de

tineri  la  viitoarele  cerințe  ale  pieței  muncii .
Evenimentul  are  că  tematică  o  dilemă  actuală  pentru

studenții  și  societatea  de  astăzi ,  și  anume  joburile
viitorului  precum  și  skillurile  de  care  vom  avea  nevoie

pe  piața  muncii .  Conferința  a  avut  loc  pe  10
septembrie  la  Pentagon  Events ,  Romexpo .  La
eveniment  au  participat ,  în  calitate  speakeri ,

președintele  Klaus  Iohannis ,  președintele  Consiliului
Național  al  Rectorilor ,  Sorin  Cîmpeanu  și ,  rectorul

Universității  de  Vest  din  Timișoara ,  Marilen  Pirtea .  De
asemenea ,  au  participat  peste  300  de  studenți  români ,

majoritatea  plecați  la  studiu  în  străinătate .

Președintele  României ,  Klaus  Werner  Iohannis ,  a  intrat
în  dialog  cu  aceștia  în  cadrul  unei  sesiuni  de  Q&A .

Evenimentul  a  fost  preluat  în  direct  cu  ajutorul
Administrației  Prezidențiale  de  către  Calea  Europeană

fiind  urmărit  de  peste  5000  de  persoane .  De
asemenea ,  evenimentul  a  fost  preluat  ulterior  de  mai

mult  posturi  de  televiziune  precum  Știrile  PROTv ,  TVR ,  

Digi24  și  nu  numai .

FUTURE
SKILLS

AND
FUTURE OF

WORK II

Conferința  Future  Skills  & Future  of  Work  II  este  un
eveniment  dedicat  studenților  români ,  ea  a  avut
loc  la  teatrul  de  revistă  Constantin  Tănase ,  pe  dată  de
28  noiembrie  2019 ,  de  la  ora  18 :00 .  La  eveniment  au
participat  ca  speakeri :  Fostul  Ministru  al  Educației ,
Dezvoltării  și  Inovării  - Adrian  Curaj ,
Lumea  Geospațială  - Marcel  Foca ,  Președinte
Intergraph  Computer  Services ,  Francois  Aldeguer ,

Director  General  Adjunct  BRD .  Discuțiile  au  fost
coordonate  de  Dragoș  L .  Preda ,  Co-fondator  & VP  de
onoare  al  Ligii  Studenților  Români  din  Străinătate .
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EVENIMENTE LSRS 
GALA
LSRS

2020

#GalaLSRS  premiază ,  pe  baza  unei
competiții  deschise ,  studenţii  şi
absolvenţii  din  diaspora  românească ,  având  ca  scop
recunoașterea  performanțelor  lor  academice  și
extracurriculare .  Acesta  este  singurul  eveniment
național  destinat  promovării  meritelor  și  valorilor
studenților  români  de  pretutindeni .  LSRS  crede  într-o
nouă  viziune  și  recunoaște  oamenii  care  inspiră  o  nouă
generație !Gala  Studenţilor  Români  din  Străinătate
2020  a  avut  loc  pe  data  de  7  ianuarie  2020 ,  de  la  ora  17
la  Palatul  Parlamentului  Sala  "C .A .Rosetti" și  a
reprezentat  o  ocazie  de  a  aduce  alături  reprezentanți
de  valoare  ai  diasporei  academice  și  personalități
recunoscute  din  mediul  public ,  privat  și  non-

guvernamental  românesc .  La  împlinirea  a  11  ani  de
#LSRS ,  la  gală  au  fost  prezenți  400  de  participanți  și
au  fost  acordate  10  premii .  Premiile  au  constat  în
granturi  de  1000  de  euro  pe  categorie  și  trofee .

 

Anul  acesta  am  adunat  un  număr  record  de  sponsori  și
parteneri  la  Gala  LSRS  2020 ,  lucru  ce  s-a  manifestat  în
bugetul  galei  alcătuit  din  suma  de  100 ,000  de
RON .  Sponsorii  Galei  au  fost :Kaufland ,  Exim  Bank ,

L ’Oreal ,  Rădic  Star ,  Anpcdefp ,  Erasmus
+, Romanian  Business  Leaders  și  Primăria  Sectorului
5 .  Partneri  Strategici  au  fost  Academia  Română ,  BRD
(Groupe  Société  General),

Repatriot  și  Patriotfest .Partner  Media  au
fost  Calea  Europeană ,  Ediția  de  Dimineață  și  Radio  Ro
mânia ,  ziare .com ,  matek .ro  și  România  pozitiva .  Iar
asociațiile  partenere  au  fost  GSORM ,  Frends ,

Uniunea  Studenților  din  România .
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MINISTERUL MUNCII
În contextul asigurării  de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene,
Ministerul Muncii și Justiției Sociale a organizat Conferința ”Mobilitatea forței de
muncă, un element de bază în asigurarea echilibrului pieței muncii”,  în perioada 2-3
aprilie 2019 la Palatul Parlamentului.
 
La câteva sesiuni precum "Mobilitatea externă și reîntoarcerea lucrătorilor migranți"
și "Mobilitatea în scop de muncă și detașarea lucrătorilor - beneficii și provocări pe
piața muncii din UE" - LSRS a plasat în discuție situația numărului crescut de studenți
români care pleacă la studii în străinătate și despre oportunitățile pe care le au aceia
care doresc să se întoarcă în România după finalizarea studiilor, cât și despre
ușurința integrării acestora pe piața muncii din țară.
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PARTICIPĂRI EVENIMENTE
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FORUMUL ROMÂNILOR DE
PRETUTINDENI

Obiectivul principal al proiectului este de a crea o platformă de dezbatere a ideilor și
propunerilor privind problematica românilor din afara granițelor, în vederea extinderii 
sprijinului acordat inițiativelor în domeniul cultural, educațional, antreprenorial și mass-media
dezvoltate de asociațiile românești din comunitățile istorice și diaspora.
 
Principalele subiecte au fost: educaţia în limba română pentru noile generaţii de români din
afara graniţelor, dezvoltarea învăţământului în limba română, finanţările nerambursabile
pentru dezvoltarea de afaceri în România de către cetăţeni români din străinătate şi alte
proiecte derulate de Guvernul României, prevenirea abuzurilor asupra persoanelor
vulnerabile în fenomenul migraţiei, serviciile consulare, votul în străinătate, fonduri europene
pentru românii de pretutindeni, fenomenul fake-news şi combaterea ştirilor false, precum şi
prezentarea finanţărilor nerambursabile acordate de MRP.
 
Au susţinut prezentări şi au răspuns la întrebări oficiali ai Ministerului Educaţiei Naţionale,
Institutului Limbii Române, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului pentru Mediul
de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerului Agriculturii, Ministerului Turismului,
Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Afacerilor Externe, Autorității Electorală Permanentă, Ministerului Fondurilor
Europene, MRP.
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RECEPȚIE ZIUA DIPLOMAȚIEI
ROMÂNE

Pe data de 26 August 2019, Președintele LSRS a fost la recepția anuală de la
Radisson Blu Hotel a Ministerului Afacerilor Externe, cu ocazia Zilei Diplomației
Române. A fost o oportunitate excelentă de a discuta cu ambasadorii țărilor unde
LSRS are fil iale, iar plăcerea a fost cu atât mai mare când diplomații României au
avut numai cuvinte de laudă față de activitatea fil ialelor și comunității  LSRS.
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LUMEA GEOSPAȚIALĂ
Pe data de 20-21 Iunie, la Kronwell Hotel Brașov a avut loc convenția anuală Lumea
Geospațială, discuția - Instituții  Proactive, Oameni și Proiecte. După discuții cu
Primarul Brașovului,  George Scripcaru, prezent la întâlnire, LSRS va avea mereu
porțile deschise la Primărie. Totodată, reprezentat de către Robert Stredie, LSRS a
lăsat o impresie bună, cu posibilitatea de colaborare cu Curtea de Conturi a
României,  după discuții cu Președintele Mihai Busuioc.

EXODUL DE INTELIGENȚĂ
Exodul de inteligență este o serie de conferințe lansate de MLNR cu scopul de a trage
un semnal de alarmă în societate pentru numărul tot mai mare de studenți și tineri
care pleacă din România și nu se mai întorc. Președintele Robert Stredie a ținut un
discurs optimist în care a prezentat statisticile făcute de LSRS în 2018 despre
studenții români din străinătate, cât și câteva subiecte importante care să fie
dezbătute și preluate pentru a crește numărul celor care se întorc în țară.



CONSULTANȚII GUVERN
Anul trecut, în luna Iulie au existat mai multe consultări între reprezentanții
studenților și Guvernul României la care a participat și LSRS. Consultările vizau
retragerea gratuității  transportului cu trenul pentru studenții din țară, subiect la care
Liga s-a abținut. În schimb, a fost o oportunitate excelentă pentru a introduce în
discuție un alt subiect important pentru comunitatea noastră, reducere la transportul
feroviar pentru studenții români din străinătate pe perioada vacanțelor. Inițiativa a
fost susținută de mai mulți miniștri de la acea vreme, printre care, Ministrul
Transporturilor, Ministrul Educației Naționale și Ministrul Românilor de Pretutindeni.
După discuții le din guvern, LSRS a reușit să lanseze o inițiativă legislativă pe acest
subiect în parlament.

FORBES 30 UNDER 30
La Gala Forbes 30 sub 30 a participat și Președintele LSRS întrucât la ediția anului
2019 au fost premiați și foști membri,  ca în fiecare an aproape, foști membri din
comunitatea LSRS, printre care și Daniel Farmache sau Vlad Măcelaru.

PREMIAT OLIMPICII
INFORMATICA LA SUCEAVA

LSRS, reprezentată de Robert Stredie, a premiat elevii din cadrul Olimpiadei Naționale
de Informatică, împreună cu unii dintre colaboratorii Ligii de la acea perioadă.
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CNR
Consiliul Național al Rectorilor se întrunește periodic în universități din România
pentru a discuta idei,  proiecte, situații  și probleme. La întrunire iau parte rectori și
prorectori a tuturor universităților de stat și privat din țară, împreună cu
reprezentanții studenților - doar 4 organizații  studențești ,  printre care și LSRS din
2019. Din cele 5 adunări de pe anul 2019, LSRS a reușit să participe la 3 dintre ele ,
Timișoara, Cluj-Napoca și Iași. Fiecare întrunire a fost extrem de utilă pentru
organizația noastră întrucât am construit și dezvoltat relații  cu universitățile din țară.

GALA LIGII STUDENȚILOR
ECONOMIȘTI - IAȘI

LSRS a fost invitată de prietenii săi de la Liga Studenților Economiști din Iași la Gala
anuală de pe 13 Mai, unde Președintele LSRS a avut și un scurt discurs despre
colaborare și unitatea asociații lor studențești.
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CONFERINȚĂ DE PRESĂ CU
REPATRIOT

Robert Stredie a fost invitat pentru a prezenta alianța semnată la Covasna cu
Forumul Absolvenților Reveniți și Uniunea Studenților din România. LSRS a prezentat
și proiectul de stagii de practică pe care îl  va dezvolta cu celelalte organizații
studențești și mediul de business din România în 2020.



VIZITE ÎN FILIALELE UK,
GERMANIA, SPANIA

De când președintele LSRS, a preluat responsabilitățile departamentului de fil iale,
Robert Stredie a făcut vizite în Filiala UK (la conferința anuală și la petreceri LSRS),
Germania (Meet the students Munich) și Spania (Sevilla, la Consulatul General al
României pentru deschiderea Filialei Spania). Vizitele au contribuit la cunoașterea
comunității  LSRS, la consolidarea echipelor și brain-storming de idei și proiecte noi.

GALA NEW STRATEGY CENTER
În contextul asigurării  de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene,
Ministerul Muncii și Justiției Sociale a organizat Conferința ”Mobilitatea forței de
muncă, un element de bază în asigurarea echilibrului pieței muncii”,  în perioada 2-3
aprilie 2019 la Palatul Parlamentului.
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ÎNTÂLNIRI AMBASADA UK
Am avut onoarea să participăm la un eveniment de networking la reședința
ambasadorului Britanic în România. Unde am stabilit legături atât cu Ambasada
Regatului Unit în România cât și cu IntegralEDU, camera de comerț Britanico-Română
și British Council.



COMISIA EUROPEANA MASA
ROTUNDA

Pe data de 18 noiembrie 2018, ora 10:00 în cadrul Școlii  Naționale de Studii Politice
și Administrative, Secretarul General LSRS a participat la masa rotundă "Parteneriatul
european pentru Inteligența Artificială". În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat
Parteneriatul Strategic în domeniu Inteligenței Artificiale elaborat de cele două
organizații  europene reprezentative în acest domeniu: euRobotics – rețeaua
europeană de robotică civilă și Big Data Value Association (BVDA). Evenimentul a
avut loc în cadrul Săptămânii Europene a Roboticii și în contextul consultărilor finale
cu privire la acest document. Documentul prezentat va sta la baza direcții lor
prioritare identificate de Comisia Europeană pentru următoarea perioadă bugetară
2020 – 2024. Masa rotundă a fost moderată de Victor Negrescu, Pro-Rector al Școlii
Naționale de Studii Politice și Administrative, iar Parteneriatul privind Inteligența
Artificială va fi prezentat de doamna Ana-Maria Stancu, membră în Board-ul
euRobotics. Dat fiind preocuparea LSRS pentru domeniul Inteligenței Artificiale și
automatizării ,  precum și a viitorului Pieței Muncii ,  Secretarul General LSRS a luat
cuvântul în cadrul mesei rotunde, astfel venind cu sugestii pentru parteneriatul
prezentat și făcând cunoscută poziția LSRS pe domeniul respectiv.
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INTEGRAL EDU WORLD
EDUCATION FORUM

World Education Fair a avut loc pe 27 sept. în Iași,  28-29 sept. în București ,  30 sept.
în Timișoara sau 2 oct. în Constanța! Viitori studenți puteau găsi programe de
licența, master sau MBA la universități de top de peste tot din lume, centre dedicate
de consultanță - pe domenii de studiu, peste 300 de EduTabere individuale și de grup
și programe Work & Travel în SUA, pentru studenți. De asemenea, ne-au găsit și pe
noi cu ajutorul voluntarilor Decebal Mohirta și Alexandra Mihaela Antofi ,  LSRS a fost
prezent la World Education Fair oferind informații direct de la studenții plecați în
străinătate despre universități din Olanda, Belgia, UK, Germania, Franța, Spania și
SUA.



GALA PATRIOTFEST 2019
Ceamai importantă resursă a unei țări este cea umană. Iar, resursă umană necesită
securitate. Totodată competitivitatea securității  naționale este direct proporțională
cu capacitatea de inovare a resursei umane. Pentru prima dată în România
instituțiidindomeniul securității  naționale lansează un concurs național de inovare
având ca obiectiv o mai bună pregătire a securității  naționale pentru provocările
viitoare prin atragerea resurselor de inovare românești: PatriotFest. Concursul
național PatriotFest este organizat de MApN, MAI, SRI, STS, SPP în parteneriat cu
asociația New Strategy Center. Inovatorii români, din țară și din străinătate, sunt
invitați să-și prezinte inovații le sub formă de prototipuri funcționale. Datorită
colaborări dintre comunitatea Patriotfest și LSRS, am participat și noi nu doar fizic la
această Gala, cât și la promovarea ei și atragerea concurenților mai ales în ceea ce îi
privește pe studenții din străinătate, pentru a le oferi o oportunitate de a fi
valorificați înapoi în țară. De asemenea, Secretarul General LSRS a susținut un
discurs în cadrul acestui eveniment.

UEFISCDI
Anul acesta am început colaborare pe trei proiecte cu Unitatea Executivă pentru
Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării ,  Dezvoltării  și Inovării (UEFISCDI), o
instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educației
Național. Primul proiect fiind o conferință ce va fi numită Forumul Studenților Români
de Pretutindeni, mai multe detalii  despre viitoarele activități LSRS o să publicăm în
Strategia LSRS 2020. Cu domnul Adrian Curaj,  fostul ministru al educației,  actual
secretar de stat, am început colaborarea pe încă două proiecte, o platformă pentru
reducerile pe transportul feroviar din țară a studenților români din străinătate, și o
platforma digitală pentru echivalarea studiilor obținute în străinătate. Aceste două
proiecte sunt în momentul de față în derulare.
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CONSULTARE CU TINERII
ÎNAINTE DE ADUNAREA
GENERALĂ ONU

Echipa delegații lor de tineret la ONU au organizat, la Ministerul Tineretului și
Sportului,  o întâlnire de consultare foarte productivă între Teodor & Linh și
organizații le reprezentative de tineret din România. În contextul începerii unui nou
mandat pentru și al pregătirii  deplasării la Adunarea Generală ONU.
Printre temele abordate atunci, care vor reprezenta direcții  de lucru pe durata
mandatului,  se află organizarea unui program de internship la agenții le ONU din
România, evenimentele pentru tineretul din mediul rural sau mediile defavorizate și
realizarea unui plan de implementare pentru Strategia Națională pentru Dezvoltare
Durabilă a României. La eveniment au participat: Forumul Tinerilor din România,
Uniunea Studenților din România (USR), ANOSR, FASMR - Federaţia Asociaţii lor
Studenţilor în Medicină din România, FASFR - Federația Asociații lor Studenților
Farmaciști din România și LSRS. LSRS a făcut cunoscută poziția studențiilor români
din străinătate, contribuind astfel la discursul delegații lor români de tineret la ONU.
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GSORM
La final de an, suntem mândri de Robert Stredie și Decebal Mohîrţă, care au
reprezentat LSRS la Gala Studenților Români Originari din Republica Moldova.
Prezența noastră în cadrul acestui eveniment este o onoare, mai ales pentru că în
acest an LSRS, Membrii Forumului Absolvenților Reveniți și Uniunea Studenților din
România au semnat și proclamat împreună o alianță strategică importantă de
cooperare între toți studenții români de pretutindeni. Astfel,  cele mai importante
asociații  de studenți români își unesc forțele și lucrează împreună să promoveze
România și să readucă valoarea românească înapoi acasă. Alianța își propune
crearea unei singure voci la nivelul diasporelor studențești ,  dezvoltarea profesională
și personală a membrilor celor 3 organizații  și a comunităților de tineri formate în
jurul acestora și să se promoveze reciproc și să se sprij ine în evenimentele și
programele lor.
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Membrii Forumului Absolvenților Reveniți, cei ai Ligii Studenților Români din Străinătate și
Uniunea Studenților din România au semnat și proclamat împreună o alianță strategică
importantă de cooperare între toți studenții români de pretutindeni. Alianța își propune crearea
unei singure voci la nivelul diasporelor studențești, dezvoltarea profesională și personală a
membrilor celor trei organizații și a comunităților de tineri formate în jurul acestora și
să promovarea reciproca și sprijin în evenimentele și programele acestora. Pactul a fost semnat
în cadrul Galei Studenților Originari din Republica Moldova. Prima mișcare strategică a alianței va
fi să desemneze un student basarabean în board-ul LSRS în entitățile din străinătate, responsabil
de relația cu comunitatea/asociația studenților basarabeni din locul respectiv, promovând ideea
unei singure voci a studenților din Republica Moldova și România atât la nivel de Diasporă, cât și
la nivel de reprezentare a drepturilor studențești în relația cu autoritățile celor două state. Cele trei
organizații studențești își doresc o societate mai prosperă pentru toți locuitorii celor două țări
românești, o societate care să ofere posibilitatea împlinirii și desăvârșirii personale a fiecărui
cetățean, o societate bine ancorată la valorile occidentale, în care cei plecații să revină cu drag și
să producă inovație și prosperitate.

Alianta USR GSORM



PARTENERIATE SI COLABORARI

MINISTERUL
PENTRU ROMÂNII
DE PRETUTINDENI

În anul 2019 a fost semnat un acord de
colaborare între fostul Minister al Românilor
de Pretutindeni și LSRS. Semnarea a avut loc
sediul ministerului și a participat Robert
Stredie din partea LSRS și Natalia Intotero
Ministrul MPRP.

PARTENERIAT
UNIVERSITĂȚI

Academia de Studii Economice
Universitatea din București
Universitatea Politehnica din București
Universitatea de Vest din Timișoara
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ROMANIAN
BUSINESS
LEADERS

Anul trecut a fost semnat un acord de
colaborare între LSRS, Romanian Business
Leaders și RePatriot. Comunitatea RBL este un
sprij in pentru organizația noastră, atât
profesional, cât și financiar la nevoie. De la
parteneri ,  pe parcursul unui an, au ajuns să fie
Prieteni LSRS, promovând și luând parte la
inițiativele noastre.
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PATRIOTFEST
Colaborarea cu Patriotfest s-a născut din
nevoia de conștientizare a faptului că resursa
principală a unei țări este cea umană.
Iar, resursa umană necesită securitate.
Totodată ne-a unit scopul comun de a contribui
la dezvoltarea României. Prima colaborare a
pornit de la Summer Camp unde domnul Marcel
Foca, din partea PatriotFest/Lumea
Geospațială a ținut un workshop pentru
studenți prezenți. Mai apoi, a urmat interviul
acordat de către Secretaru General LSRS
publicației Adevărul,  cu scopul promovări Galei
Partiotfest 2019 și atragerea concurenților mai
ales în ceea ce îi  privește pe studenții din
străinătate, pentru a le oferi o oportunitate de
a fi valorificați în țară. La cea de a două
conferină Future Skills & Future of Work,
domnul Marcel Foca, Președinte Intergraph
Computer Services a fost speaker și a intrat în
dialog cu studenții prezenți atât despre viitorul
pieței muncii ,  cât și despre Inteligență
Artificială. De asemenea, domnul Marcel Foca
și domnul Comandor Marian
Vatavu, reprezentanți ai comunității
Patriotfest, au oferit premiul categoriei Alte
Continente în cadrul Galei LSRS 2020.

BLUE AIR
Anul acesta am pornit negocieri cu compania
de aviație privată BlueAir pentru a obține
reduceri pentru studenții români din
străinătate. În acest moment, se negociază
inventarea unui cod promoțional unic pentru
studenți români din străinătate la cursele către
țară, și ,  de asemene, conducem un studiu
pentru a află care sunt rutele cele mai cerute
de studenții români.



FILIALE NOI
Filiala Turcia  -  Coordonator
Cosmin Alin Boțoroga
Filiala Spania-  Coordonator
Matei Scărlătescu
Filiala Coreea de Sud  -
Coordonator Mara Irina
Coman
Filiala Japonia  -  Coordonator
Oana Mihaela Dumitru

INSIDE LSRS

SITE NOU -
REBRANDING

Dorim ca site-ul LSRS să devină un ghid digital pentru
studenții români din străinătate, o lume virtuală unde se
pot găsi cu ușurință informații esențiale despre studiul în
străinătate, proiectele organizației și fi l ialele lsrs.
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REORGANIZARE INTERNĂ
(TRANSPARENTA IN DECIZII)

Anul acesta deși a avut parte de multe reușite am întâmpinat și momente mai puțin
plăcute. A trebuit să ne despărțim de fostul secretar general și de vicepreședintele
fil iale. Motivarea deciziei a fost discutată în CEx, luându-se în considerarea toate
opiniile voluntarilor și explicând situația din acel moment. Motivul vacanței funcții lor
a fost incompatibilitatea dintre timpul necesar pentru exercitarea funcției și timpul
disponibil al voluntarilor în cauză. Funcții le și rolurile din consilul director, pe lângă
beneficiul nenumăratelor atribuții  și drepturi ,  implică un angajament serios în
respectarea responsabilităților acestuia. Asumarea unei poziții  la nivel de conducere
aduce asupra sa și un număr de ore pe care trebuie să îl  dedici. În ceea ce privește
departamentul fi l iale, preocuparea pentru fil iale s-a limitat doar la conversații.  S-a
renunțat la Starea Filialelor și în ciuda semnalelor de a o reintegra, lucrul acest nu s-
a produs. Nu a fost prezentat niciun plan, nicio strategie pentru fil iale pentru a ne
îngrij i  de problemele și de dezvoltarea fil ialelor actuale, conducerea acestora,
proiecte comune, personalitate juridică sau înființării  de fil iale noi. Prin urmare
Vicepreședintele pe Filiale și-a dat demisia. Procesul a fost făcut conform procedurii
din Statul LSRS și Regulamentului de Organizare şi Funcționare al LSRS. Tot procesul
a fost făcut transparent prin e-mail-uri adresate întregii organizații  și pe grupurile
organizației. Interimatul funcției de Secretar General a fost asumată de fostul
coordonator din fil iala Germania, iar Interimatul funcției de Vicepreședinte Filiale a
fost asumată Președintele LSRS. Decizia a fost luată de către tot CD prin vot și
asumată. Deși am fost nevoiți să ajungem în această situație se poate vedea cum
noul CD reorganizat într-o formulă mai mică, a dus la capăt un număr considerabil
mai mare de activități ,  proiecte și evenimente, unul din argumentele care pot explica
acest rezultat este respectarea Statutului LSRS care impune atât tratarea cu
seriozitate a funcții lor din consiliul director, dar și în obiectivele sale precizate în 
Capitolul II ,  Articolul 7, punctul b) “încurajarea unor legături strânse și a
sentimentelor de solidaritate și respect reciproc între membrii LSRS, precum și
promovarea principiului primatului valorii  și a competenței”. Asumarea interimatului
funcției de vicepreședinte Filiale de către Președintele LSRS, cu ajutorul altor membri
din CD, a dus la deschiderea a 4 fil iale noi, la transparența deciziilor luate de către
CD, și la numeroase ședințe comune dintre membri din CD și membri fi l ialelor LSRS,
astfel organele de conducere LSRS au reușit să cunoască problemele și nevoile
fil ialelor și au venit în sprij inul lor. De asemenea, la final de an a fost publicat un
formular care a permis fiecărui membru LSRS să identifice factori ce trebuie
remediați sau îmbunătățiți  în cadrul organizației și să vină cu soluții.  Astfel se va
elabora în luna Ianuarie Strategia LSRS 2020, luând în seamă toate propunerile
voluntarilor LSRS.
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DIGITALIZAREA
PROCESULUI DE
ECHIVALARE A
DIPLOMELOR DIN
STRĂINĂTATE 

În urma mai multor discuții dintre LSRS, Ministerul
Educației Naționale, Centrul Național pentru
Recunoașterea Diplomelor și Unitatea Executivă pentru
Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării ,
Dezvoltării  și Inovării ,  s-a deschis procesul de dezvoltare a
unei platforme prin care diplomele studenților români din
străinătate să poată fi echivalate în România mult mai
ușor.

INIȚIATIVE LSRS

BAC MEN
În sprij inul elevilor care își doresc să își urmeze studiile în
Republica Federală Germania. Am inițiat,  cu ajutorul LSRS
Germania, o campanie pentru eliberarea rapidă a
diplomelor de bacalaureat de către Ministerul Educației și
Inspectoratul Școlar, astfel încât să facilităm încadrarea
tinerilor absolvenți de liceu din România în termenele de
înscriere la facultățile din Germania. Deoarece perioada de
înscriere la universitățile nemțești era mai devreme de
eliberarea diplomelor de bac, document esențial în dosarul
de aplicație, am trimis o solicitare scrisă care a fost
aprobată. Așadar, în urmă discuții lor dintre LSRS și
secretarul de stat al Ministerului Educației Naționale, Gigel
Paraschiv, ni s-a comunicat că acolo unde vor există
solicitări se vor face demersuri pentru eliberarea diplomei
de bacalaureat în regim de urgență înainte de rezultatele
finale din 13.07.2019.
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INIȚIATIVE LSRS

MODIFICSARE
ART.205 DIN LEGEA
EDUCAȚIEI

Studenții români ce urmează cursurile unei universități din
străinătate vor beneficia, alături de studenții din țara
noastră, de gratuitate la călătorii le pe calea ferată.
Măsurile apar într-un proiect legislativ ce va fi votat în
curând la Senat, având propunere de adoptare. În urma
întâlnirii  dintre LSRS și fostul ministru al transporturilor
Răzvan‑Alexandru Cuc, au pornit o serie de negocieri ce au
dus la prezenta formă a legi propuse în Senatul României.
În esență, propunerea legislativă prevede extinderea
facilităților la transportul studenților, în sensul acordării
de gratuități pentru transportul studenților români care
studiază în străinătate. Pentru a se putea aplica,
propunerea legislativă trebuie să fie adoptată de
Parlament și publicată în Monitorul Oficial. Astfel,  potrivit
proiectului,  studenții români înscriși la universitățile din
străinătate recunoscute de Ministerul Educației și
Cercetării  vor putea beneficia cam de aceleași condiții  de
transport cu trenul de care se bucură în prezent studenții
din România, fie ei români sau străini.
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CAMPANII
SOCIAL MEDIA

#LSRSvorbeste
LSRS mananca
LSRS de 1 decembrie
Provocarile Studentului din Strainatate
Articole Presa Editia de Dimineata B1
#fiiLSRS
#lsrsallaroundtheworld
fotoreportaje despre fil iale

@LSRS.WORLDWIDE



STATISTICI
Vountari noi Central :  18
IG FOLLOWERS : 300 new
FB likes: 500 new
 


