SNGOs :D
Ce sunt ONGS-urile? Ei bine, organizațiile
neguvernamentale studențești, sau „ONGS” pe
scurt, sunt acele asociații fondate cu scopul de a
reprezenta și promova interesele studenților. A
lua decizia de a deveni parte dintr-un ONG, de a
cărui dezvoltare sa fii direct responsabil, este o
mare responsabilitate. Pentru cei mai mulți
dintre studenți este aproape imposibil sa
conștientizeze importanța acestei apartenențe
din faza incipientă.
Într-un ONGS vei fi nevoit să înveți cum să îți
organizezi timpul într-un mod eficient: va trebui
să jonglezi între asociație, viața socială, distracție
și studiu, pregătindu-te, astfel, pentru viața de
după facultate când un job îți va răpi o mare
parte din timpul tău.
A activa într-un ONGS este poate cea mai bună și
ușor accesibilă modalitate de a câștiga
experiență în domeniile care vă interesează și
desigur, de formare sau dezvoltarea skill-urilor
deja existente.
Atunci când motivațiile sunt aceleași, între
oameni se formează o conexiune din care se nasc
prietenii, iar evenimentele și acțiunile la care veți
participa împreună vor fi niște experiențe unice.
În cadrul instituției noastre vei găsi o mulțime de
asociații studențești. Alege-o pe cea care ți se
potrivește cel mai bine.

What are SNGOs? Well, student nongovernmental organizations, or "SNGOs" in
short, are those associations founded to
represent and promote the interests of students.
The decision to become part of an NGO, for the
development of which you are directly
responsible, is a great responsibility. For most of
the students it is almost impossible to realize the
importance of this belonging from the incipient
phase.

1. Uniunea Studentilor Academiei de Studii
Economice din Bucuresti (USASE)
Noi, Uniunea Studentilor Academiei de Studii
Economice din Bucuresti (USASE), suntem
echipa studentilor ce reprezinta interesele
comune ale tuturor studentilor de la nivelul
diverselor formatii, programe sau cicluri de
studii ale Academiei de Studii Economice din
Bucuresti si care se implica direct in dezvoltarea
lor personala si profesionala.
Printre valorile USASE se regasesc spiritul de
initiativa, implicarea activa, voluntariatul,
creativitatea,
comunicarea,
entuziasmul,
devotamentul,
solidaritatea,
integritatea,
profesionalismul si pasiunea. Consideram ca cel
mai de pret bun al Uniunii este capitalul uman si
de aceea te incurajam sa contribui la dezvoltarea
comunitatii din care facem cu totii parte, prin
intermediul ideilor si spiritului inovativ!
Asteptam ideile si propunerile tale la
office@us.ase.ro. In plus, ai posibilitatea de a

1. Students Union of the Bucharest University
of Economic Studies (USASE)
We, the Students' Union of the Bucharest
University of Economic Studies (USASE), are the
team of students who represent the common
interests of all students at the level of various
formations, programs or study cycles of the
Bucharest University of Economic Studies and
who are directly involved in their development.
personal and professional.
Among USASE's values are the spirit of initiative,
active involvement, volunteering, creativity,
communication,
enthusiasm,
devotion,
solidarity, integrity, professionalism and passion.
We believe that the best value of the Union is
human capital and that is why we encourage you
to contribute to the development of the
community we all belong to, through innovative
ideas and spirit! We are waiting for your ideas
and proposals at office@us.ase.ro. In addition,
you have the opportunity to become a volunteer

In an SNGO you will have to learn how to
organize your time in an efficient way: you will
have to juggle between association, social life,
fun and study, thus preparing for life after
college when a job will occupy a big part of your
time.
Working in an SNGO is perhaps the best and
most easily accessible way to gain experience in
the fields that interest you and of course, to train
or develop already existing skills.
When the motivations are the same, a
connection is formed between people from
which friendships are born, and the events and
actions you will participate in together will be
unique experiences.
Within our institution you will find a lot of
student associations. Choose the one that suits
you best.
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deveni voluntar in cadrul USASE - poate una
dintre cele mai frumoase activitati pe care le poti
avea in timpul studentiei. Sa faci acest lucru intro echipa dinamica si unita este de senzatie!
Website: http://us.ase.ro/?

at USASE - perhaps one of the most beautiful
activities you can have while studying. Doing this
in a dynamic and united team is sensational!
Website: http://us.ase.ro/?

2. Business Club - Voluntari pentru Idei si
Proiecte (VIP)
Business Club este una dintre cele patru
comunități ale asociației Voluntari pentru Idei si
Proiecte si unul dintre partenerii FABIZ, atunci
când vine vorba de organizarea evenimentelor.
Business Club își propune să contribuie activ la
dezvoltarea viitorilor antreprenori sau lideri de
business ai României. Aceștia se implică activ în
construirea de programe educaționale și își
propun să contribuie la evoluția mediului de
afaceri național și internațional.
Voluntari pentru Idei și Proiecte (VIP) este o
organizație non-guvernamentală, non-profit,
bazată pe voluntariat și formată exclusiv din
studenți care devin membri ai unei comunități.
VIP București ține sub umbrelă patru comunități:
Business Club – pentru pasionații de
antreprenoriat, Econosofia – pentru cei
pasionați de macroeconomie, International
Affairs – pentru studenții pasionați de
diplomație și relații internaționale și Leadership
Development – locul unde îți dezvolți abilitățile
de leadership, precum și cunoștințele de
management. Comunităţile noastre reprezintă
unul dintre motivele pentru care VIP este
organizaţia studenţească trans-universitară, la
nivel naţional, care oferă cea mai largă gamă de
experienţe de învăţare pentru studenţii care vor
şi pot mai mult.
Website: http://vipromania.ro/

2. Business Club - Volunteers for Ideas and
Projects (VIP)
Business Club is one of the four communities of
the Volunteers for Ideas and Projects association
and one of the FABIZ partners, when it comes to
organizing events. Business Club aims to actively
contribute to the development of future
Romanian entrepreneurs or business leaders.
They are actively involved in the construction of
educational programs and aim to contribute to
the evolution of the national and international
business environment.
Volunteers for Ideas and Projects (VIP) is a nongovernmental, non-profit, volunteer-based
organization made up exclusively of students
who become members of a community. VIP
Bucharest keeps four communities under its
umbrella: Business Club - for entrepreneurship
enthusiasts, Econosofia - for those passionate
about macroeconomics, International Affairs for students passionate about diplomacy and
international
relations
and
Leadership
Development - the place where you develop
your leadership skills and knowledge of
management. Our communities are one of the
reasons why VIP is the nationwide transuniversity student organization that offers the
widest range of learning experiences for
students who want and can do more.
Website: http://vipromania.ro/

3. Business Organization for Students (BOS)
In cei aproape 19 de ani de activitate, BOS a
contribuit la dezvoltarea mecanismului de
educație non-formala printr-o serie de
evenimente pentru studenți, realizate cu
ajutorul studenților. De-a lungul anilor, am reușit
sa facilităm interacțiunea student - angajator, să
trezim interesul tinerilor pentru educatia
interactiva si sa generam contexte prin care i-am
tinut la curent pe studenti cu teme de actualitate
din diverse domenii (IT, Vanzari, Relatii Publice,
Resurse Umane, Relatii Internationale, etc.).
Website: https://bosromania.ro/

3. Business Organization for Students (BOS)
In its almost 19 years of activity, BOS has
contributed to the development of the
mechanism of non-formal education through a
series of events for students, conducted with the
help of students. Over the years, we have
managed to facilitate student-employer
interaction, to arouse young people's interest in
interactive education and to generate contexts
through which we have kept abreast of students
with current topics in various fields (IT, Sales,
Public Relations , Human Resources,
International Relations, etc.).
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4. Asociatia Studentilor Economisti din
Romania (ASER)
Suntem cunoscuti drept tinerii care au adus si
aduc, in continuare, impact in mediul economic
romanesc. Cu entuziasm, curaj si idei fresh.
Acum 21 de ani, am redefinit voluntariatul si am
infiintat o asociatie studenteasca altfel ? ASER.
Acum contribuim la dezvoltarea personala si
profesionala a studentilor pasionati. Credem ca
fiecare studentie poate fi o experienta unica si,
alaturi de tineri proactivi si parteneri implicati,
ridicam standardele ONG-urilor studentesti din
Romania.
Website: https://aser.ro/

Website: https://bosromania.ro/
4. Romanian Association of Economist Students
(ASER)
We are known as the young people who have
brought and continue to make an impact in the
Romanian economic environment. With
enthusiasm, courage and fresh ideas. 21 years
ago, did we redefine volunteering and set up a
different student association? ASER.
Now we contribute to the personal and
professional development of passionate
students. We believe that each study can be a
unique experience and, together with proactive
young people and involved partners, we raise
the standards of student NGOs in Romania.
Website: https://aser.ro/

5. AIESEC Romania
AISEC este cea mai mare organizaţie condusă de
studenţi din lume. Prezentă în 126 de țări, ea
oferă tinerilor posibilitatea de a dobândi
cunoștințe și experiențe într-o manieră inedită,
prin stagii de voluntariat sau internship-uri
profesionale în străinătate. Prin aceste
programe, AIESEC dorește să mobilizeze tinerii
care să aducă un impact pozitiv asupra societății,
devenind astfel lideri și agenți ai schimbării.
AIESEC este primul ONG înființat în România, în
anul 1990. În prezent, activează în 14 orașe,
printre care și București. Din cele peste 1.000 de
experiențe internaționale pe care organizația le
oferă anual tinerilor din România, AIESEC
București contribuie cu aproximativ 200 de astfel
de experiențe. AIESEC București are peste 100 de
membri care se implică în mod constant în
activitățile organizației. Prin facilitarea acestor
experiențe internaționale tinerilor din București,
membri își dezvoltă, la rândul lor, diverse
abilități care îi vor transforma în viitorii lideri ai
societății noastre.
Website: https://aiesec.org.ro/

5. AIESEC Romania
AISEC is the largest student-led organization in
the world. Present in 126 countries, it offers
young people the opportunity to gain knowledge
and experience in a unique way, through
volunteer internships or professional internships
abroad. Through these programs, AIESEC wants
to mobilize young people to make a positive
impact on society, thus becoming leaders and
agents of change. AIESEC is the first NGO
founded in Romania in 1990. It currently
operates in 14 cities, including Bucharest. Out of
the over 1,000 international experiences that
the organization offers annually to young people
in Romania, AIESEC Bucharest contributes
approximately 200 such experiences. AIESEC
Bucharest has over 100 members who are
constantly involved in the organization's
activities. By facilitating these international
experiences to young people in Bucharest,
members, in turn, develop various skills that will
transform them into the future leaders of our
society.
Website: https://aiesec.org.ro/

6. AEGEE
AEGEE București a luat ființă în 1997 și numără
aproximativ 60 de membri, studenți ai diferitelor
universități bucureștene. Prin intermediul
evenimentelor pe care le organizează, AEGEE
București promovează valorile europene.
Asociația își propune să stimuleze difuzarea
informației, activitatea de cercetare a
studenților și spiritul de inițiativă, într-un cadru

6. AEGEE
AEGEE Bucharest was founded in 1997 and has
about 60 members, students of various
universities in Bucharest. Through the events it
organizes, AEGEE Bucharest promotes European
values. The association aims to stimulate the
dissemination of information, student research
and initiative, in a framework based on
cooperation, tolerance and mutual respect. The
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bazat pe cooperare, toleranță și respect
reciproc. Obiectivele și mijloacele prin care se
urmărește atingerea acestui scop sunt: –
realizarea unui schimb de experiență și
cunoștințe de specialitate între studenți, prin
organizarea de conferințe, seminarii, școli de
vară și dezbateri cu specialiști din țară și din
străinătate; – stimularea inițiativei în rândul
studenților, prin promovarea experiențelor
personale; – facilitarea accesului la informațiile
necesare pentru accesarea de oportunități
pentru studenți, inclusiv consilierea acestora
privind cariera; – oferirea unei platforme
informaționale și de abilități în domeniile politic,
social și economic, prin dezvoltarea unor
programe, proiecte și cluburi, care să faciliteze
adaptarea tinerilor la contextul european.
Website: http://www.aegee-bucuresti.ro/

objectives and means by which the aim is to
achieve this goal are: - to achieve an exchange of
experience and specialized knowledge between
students, by organizing conferences, seminars,
summer schools and debates with specialists
from the country and abroad; - stimulating the
initiative among students, by promoting
personal experiences; - facilitating access to the
information needed to access opportunities for
students, including their career counseling; providing an information and skills platform in
the political, social and economic fields, through
the development of programs, projects and
clubs, which will facilitate the adaptation of
young people to the European context.
Website: http://www.aegee-bucuresti.ro /

