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Gala de 10 

 

 

Uniunea Na郡ională a Studen郡ilor din România organizează, în luna februarie, 

prima edi郡ie a galei studen郡e群ti, Gala de 10. Astfel, pe data de 24 februarie 2017, centrul 

universitar Bucure群ti găzduie群te, la Palatul Parlamentului, una dintre cele mai importante 

festivită郡i create de studen郡i, pentru studen郡i, menită să transmită un mesaj la unison, cu 

privire la importan郡a educa郡iei, a voluntariatului, a dezvoltării personale 群i nu în ultimul 

rând a importan郡ei promovării valorilor.  

Gala de 10 este organizată de către organiza郡iile studen郡e群ti membre ale Uniunii 

Na郡ionale a Studen郡ilor din România provenite din cele 17 centre universitare din 郡ară. 

Anul acesta, UNSR împline群te 10 ani de la înfiin郡are, 10 ani în urma cărora putem afirma 

cu tărie că #împreunăreu群im, în primul rând datorită oamenilor care 群i-au lăsat amprenta 

asupra federa郡iei. Cu ocazia acestei aniversări, UNSR dore群te să promoveze tineri 

excep郡ionali ai 郡ării noastre, atât studen郡i cât 群i elevi, voluntari, asocia郡ii ce s-au remarcat 

de-a lungul timpului 群i fo群ti membri ai federa郡iei ce merită pe deplin titlul de Alumni 

UNSR. Ziua de 24 februarie 2017 va fi cea în care toate aceste merite vor fi recunoscute 

într-un loc la înăl郡imea evenimentului, Palatul Parlamentului. 

Prin acest proiect, Uniunea Na郡ională a Studen郡ilor din România recompensează 

10 studen郡i 群i 10 elevi cu merite 群colare 群i profesionale deosebite. De asemenea, din 

dorin郡a de a promova voluntariatul vor fi premia郡i 5 studen郡i voluntari 群i 5 organiza郡ii 

studen郡e群ti care s-au remarcat prin activită郡ile desfă群urate pe parcursul anului 2016.  

Cei care doresc să intre în competi郡ie se pot înscrie pe site-ul www.unsr.ro/gala-

de-zece  într-una din sec郡iunile ELEVI, STUDEN軍I, VOLUNTARI sau ASOCIA軍II.  
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La eveniment vor fi prezen郡i reprezentan郡i ai universită郡ilor, dar 群i ai institu郡iilor 

de stat, precum Ministerul Tineretului 群i Sportului, Ministerul Educa郡iei Na郡ionale, 

Ministerul pentru Consultare Publică 群i Dialog Civic. 
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