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Uniunea Națională a Studenților din 

România își propune să fie factorul decizional, 

executiv şi reprezentativ  în mediul universitar,  

răspunzând tuturor nevoilor studenţeşti şi 

asigurând cadrul optim pentru dezvoltarea lor.

Studenţii sunt cea mai importantă 

componentă a societăţii cu drept decizional 

individual, care îşi ating potenţialul maxim 

prin dezvoltarea personală şi profesională.

Uniunea Națională a Studenţilor din România (UNSR) este o federație studențească, 

ce reunește peste 90 de asociații studențești și de tineret din 18 centre universitare, ale cărei 

scopuri includ dezvoltarea și afirmarea profesională, evoluția cunoașterii și cercetării în 

condițiile respectării statului de drept și a drepturilor omului. UNSR sprijină procesele publice 

de consultare a tinerilor în legătură cu problemele care îi privesc, implicarea lor directă în 

luarea de decizii precum și liberul acces la informații de interes public, susținând 

îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale prin instruire formală și informală. 

De-a lungul timpului, federația a dezvoltat o serie de proiecte cu impact național, 

devenite evenimente de referință în rândul studenților, lista crescând în fiecare an: Festivalul 

Studențiada, GALA UNSR, Consiliul Național al Studenților (CNS), UNSR Academy, Campania 

Națională de Donare de Sânge, Campionatul Național de Fotbal, Studenți Campioni prin 

Sport, Basic Life Support, Săptămâna voluntarului UNSR. 

În anul 2017 UNSR își propune să sprijine activitatea studențească prin 

implementarea mai multor proiecte.
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18 
CENTRE 

UNIVERSITARE

120.000 +
STUDENȚI 
IMPLICAȚI

100 + 
PROIECTE 

ANUAL

81 
ASOCIAȚII 

STUDENȚEȘTI

10 ANI
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      ”B.L.S.” este programul conform căruia oamenii se dezvoltă personal 
în timp ce aleg să ducă o viață mai responsabilă, dobândind informațiile și 
abilitățile necesare în situațiile medicale de urgență.  
       Acest eveniment se va desfășura sub forma unor cursuri gratuite de 
prim-ajutor unde studentii vor învăța de la instructori specializati 
principalele soluții de prim ajutor în cele mai frecvente cazuri de urgență și 
vor fi asistați la executarea manevrelor pe un manechin. 
     “B.L.S.”  se adresează atât studenților care urmează facultățile de 
Medicină, cât și oricărui alt student care este interesat . Cu ajutorul Crucii 
Roșii și alături de studenți deja inițiați în acest domeniu, ne propunem să 
acordăm o șansă doritorilor de a învăța cum să dea primul ajutor, în mai 
multe centre universitare.

Basic Life Support

 Campionatul național de fotbal este un proiect ce se 
adresează doar studenților de gen masculin. Proiectul se desfășoară 
în 4 semi-finale unde își vor etala talentul în ale fotbalului studenții 
din diferite centre universitare din țară, urmând ca finala să aibă loc 
la București.  
Câștigătorii vor primi o cupă care le va atesta talentul și, nu în 
ultimul rând, vor primi mult râvnitul titlu de: Cei mai buni studenți 
,,fotbaliști”.

Campionatul de 
fotbal UNSR

     Congresul Studenților Reprezentanți din România este un proiect prin 
care se urmărește identificarea și rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă studenții pe toată durata studiilor.
    Pe baza chestionarelor completate de către studenți cu privire la 
calitatea învățământului și a condițiilor oferite de către universități, se vor 
face o serie de statistici și se vor identifica problemele existente. Acestea 
vor fi discutate în plen în cadrul întâlnirii la nivel înalt a oamenilor 
reprezentativi ai UNSR-ului împreună cu studenții din Consiliul sau 
Senatul anumitor facultăți. 

Congresul Studentilor 
reprezentanti

,
,
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     Acest proiect se desfășoară la nivel național și își propune să vină în 
ajutorul APPDPDS (Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea 
Proiectelor în Domeniul Sănătății). Prin acest proiect se urmărește  
încurajarea și creșterea ratei donării de sânge în rândul tinerilor și nu 
numai. Evenimentul se va desfășura în parteneriat cu Centrul de 
Hematologie.

   Acest proiect își propune să recompenseze activitățile de voluntariat ale 
studenților desfășurate în anul precedent. 
      Astfel, voluntarii care s-au făcut remarcați în activitatea lor vor 
beneficia de o tabără la mare în care, pe lângă că se vor distra, vor putea 
acumula noi informații și abilități prin trainingurile pe care le vom pune la 
dispoziție. Durata de desfășurare a acestui proiect va fi de o lună, o lună 
plină de noi experiențe care vor facilita dezvoltarea personală a 
studenților voluntari.

      Studențiada este cel mai mare festival organizat de către UNSR pentru  
studenți. 
    Acest proiect pune la dispoziția elevilor o gamă largă și variată de 
evenimente precum: evenimente culturale (folk, bilete la teatru, bilete la 
film), educative (concursuri de șah, sesiuni de traininguri), de sănătate 
(work shop-uri de prim-ajutor) și sportive (campionat de  fotbal și tenis). 
Aceste evenimente se vor desfășura pe tot parcursul proiectului.

Studentiada,

     UNSR Academy reprezintă un program de dezvoltare a tinerilor atât la 
nivel universitar cât și la nivel preuniversitar. 
     Se dorește un program de training-uri adresat în special elevilor pentru 
a-i acomoda cu un viitor în cadrul asociațiilor și federațiilor universitare. În 
cadrul acestui program se vor ține traininguri de formare precum: 
leadership, time management, comunicare, public speaking și nu numai.  

UNSR Academy



 Prin cadrul acestui proiect Uniunea Națională a Studenților din 

România recompensează 10 studenți și 10 elevi cu merite școlare și 

profesionale deosebite. De asemenea, din dorința de a promova 

voluntariatul vor fi premiați voluntarii și organizațiile care s-au 

remarcat prin activitățile desfășurate pe parcursul anului 2016.   
         Urmărim stimularea acestora în vederea continuării dezvoltării 

lor, precum și promovarea acestora în rândul comunității academice.

       La acest eveniment vor fi prezenți reprezentanți ai instituțiilor de 

stat, precum Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Educației, 

Ministerul Dialogului Social, dar și parteneri și sponsori care ne-au fost 

alături de-a lungul timpului în cadrul proiectelor desfășurate. 

Locatie�:�Palatul�Parlamentului

Număr�participanti�:�500�+

,

,
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BENEFICII

 -promovare online (pe toate grupurile de pe Facebook ale UNSR și ale 

organizațiilor membre, Instagram, Twitter, Linked-In); 
 -promovare offline (door-to-door: în căminele studențești: Politehnica-Regie, 

Grozăvesti, Agronomie, Leu, Tei, Moxa, Belvedere, Artifex, Th. Pallady, Panduri, Stoian 

Militaru, M. Kogălniceanu,  Nicolae Titulescu, Titu Maiorescu, Dimitrie Cantemir); 
 -expunerea siglei pe materialele promoționale (afișe, flyere); 
 -roll-up/ banner-ul sponsorilor în locație; 
 -1-2 invitații la eveniment; 
 -menționarea la finalul evenimentului.  

Pachet�GOLD
2000�-�5000�euro

Pachet�SILVER
1000�-�2000�euro

 -promovare online (pe toate grupurile de pe Facebook ale UNSR și ale 

organizațiilor membre, Instagram, Twitter, Linked-In);
 -promovare offline (door-to-door: în căminele studențești: Politehnica-Regie, 

Grozăvesti, Agronomie, Leu, Tei, Moxa, Belvedere, Artifex, Th. Pallady, Panduri, Stoian 

Militaru, M. Kogălniceanu,  Nicolae Titulescu, Titu Maiorescu, Dimitrie Cantemir); 
 -expunerea siglei pe materialele promoționale (afișe, flyere); 
 -roll-up/ banner-ul sponsorilor în locație; 
 -menționarea la finalul evenimentului;  
 -rularea siglei pe ecran;   
 -acces la baza de date cu participanții; 
 -menționare pe parcursul evenimentului; 
 -posibilitatea de a face parte din Comisia de Selecție a castigătorilor;  
 -3-4 invitații la eveniment; 
 -posibilitatea de a veni cu materialele promoționale; 
 -menționarea ca partener în newsletterul UNSR; 
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BENEFICII

Pachet�DIAMANT
�5000�euro�+

  -promovare online (pe toate grupurile de pe Facebook ale UNSR și ale 

organizațiilor membre, Instagram, Twitter, Linked-In); 
 -promovare offline (door-to-door: în căminele studențești: Politehnica-Regie, 

Grozăvesti, Agronomie, Leu, Tei, Moxa, Belvedere, Artifex, Th. Pallady, Panduri, Stoian 

Militaru, M. Kogălniceanu,  Nicolae Titulescu, Titu Maiorescu, Dimitrie Cantemir); 
 -expunerea siglei pe materialele promoționale (afișe, flyere); 
 -roll-up/ banner-ul sponsorilor în locație; 
 -menționarea la finalul evenimentului;  
 -rularea siglei pe ecran;  
 -acces la baza de date cu participanții; 
 -menționare pe parcursul evenimentului; 
 -posibilitatea de a face parte din Comisia de Selecție a castigătorilor;  
 -menționarea ca partener în newsletterul UNSR; 
 -spider; 
 -expunerea siglei pe tricouri și pe agende; 
 -menționare constantă pe parcursul evenimentului + promovare la nivel 

național; 
 -specificat ca "powered by"; 
 -apariția în filmul de promovare; 
 -4-6 invitații;
 -posibilitatea de a veni cu materialele promoționale.   

*Aceste�oferte�se�pot�adapta�în�functie�de�cerinte



Contact: gala@unsr.ro
www.facebook.com/unsr 

www.unsr.ro 

Gala de 10 
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