
 

 

Anexa 31 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

ombudsmanului studenților ANOSR 

Secțiunea I – Dispoziții generale 

Art. 1. Prezentul regulament prezintă cadrul general de organizare și 

funcționare a instituției Ombudsmanului studenților.  

Art. 2. Ombudsmanul studenților este o poziție în structura ANOSR creată cu 

scopul de a oferi sprijin Biroului de conducere ANOSR în atingerea 

obiectivului de apărare a drepturilor și intereselor legitime ale studenților din 

România.  

Art. 3. Activitatea Ombudsmanului studenților se desfășoară sub 

coordonarea și monitorizarea Biroului de conducere ANOSR și în limitele 

definite de către acesta.  

Secțiunea II – Desemnarea Ombudsmanului studenților 

Art. 4. Ombudsmanul studenților este selectat prin concurs public de către o 

comisie formată din 5 membri, dintre care 3 membri desemnați de către 

Biroul de conducere și 2 membri desemnați de către Adunarea generală, 

dintre care cel puțin unul este reprezentant al unei organizații reprezentative a 

studenților de la Drept, membru activ ANOSR, denumită în continuare 

„comisia”. 

Art. 5. Condițiile de eligibilitate pentru înscrierea la concurs sunt: 

a) candidatul este student/licențiat în studii juridice sau dovedește, prin 

scrisoarea de intenție, cunoștințe juridice avansate în special în legislația 

aferentă învățământul superior din România. Se recomandă deținerea 

anterioară sau concomitentă a unor poziții de reprezentare studențească; 

b) candidatul nu este membru al unui partid politic; 

c) alte condiții specifice stabilite de comisie; 



 

 

 

Art. 6. Criteriile și modul de selecție sunt stabilite de comisie. Organizarea unui 

interviu, ca etapă a concursului, este obligatorie.  

Art. 7  Rezultatele concursului sunt validate de Biroul de conducere ANOSR. 

Persoana declarată câștigătoare încheie cu Biroul de conducere un contract civil pregătit de 

comisie, care conține în mod obligatoriu o clauză de confidențialitate. 

Art. 8 Mandatul Ombudsmanului studenților încetează în următoarele cazuri: 

a) de drept, la expirarea termenului contractual; 

b) prin denunțarea unilaterală a contractului de ombudsman, cu un preaviz de 10 

zile lucrătoare; 

c) prin denunțare unilaterală de Biroul de conducere, în cazul neîndeplinirii 

obligațiilor asumate de ombudsman, fără preaviz; 

d) de drept, în cazul încălcării pe durata mandatului a obligației de neafiliere la un 

partid politic sau în alte cazuri prevăzute în contract; 

e) alte cazuri de desființare prevăzute de legislația civilă.   

 

 

Secțiunea III – Atribuțiile Ombudsmanului studenților 

Art. 9 Ombudsmanul studenților oferă sprijin Biroului de conducere în activitatea 

federației de apărare a drepturilor și intereselor legitime ale studenților. 

Art. 10 Ombudsmanul  studenților nu se substituie și nu poate încheia acte, 

respectiv săvârși fapte care se încadrează în atribuțiile incluse în monopolul 

profesiilor juridice.   

Art. 11 În exercitarea mandatului, atribuțiile Ombudsmanului sunt: 

a) avizează consultativ propunerile și inițiativele Biroului de conducere sau ale 

Adunării generale din perspectivă juridică, la solicitarea acestora, și vine cu 

propuneri Biroului de conducere sau Adunării generale, dacă e cazul, pentru 

demersuri în ceea ce privește reglementarea drepturilor și obligațiilor 

studenților din România; 



 

 

b) realizează cereri de intervenție accesorie în numele ANOSR în procesele 

judiciare sau în fața jurisdicțiilor administrative speciale care au relevanță 

pentru drepturile și interesele legitime ale studenților, la solicitarea Biroului de 

conducere sau din oficiu, cu acordul Biroului de conducere, și le susține în 

conformitate cu mandatul expres conferit acestuia; 

c) realizează plângeri prelabile administrative, acțiuni în anulare sau cereri de 

suspendare a actelor administrative ale autorităților și instituțiilor publice în 

vederea apărării drepturilor și intereselor legitime ale studenților, în 

confirmitate cu prevederile Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, la 

solicitarea Biroului de conducere sau din oficiu, cu acordul Biroului de 

conducere, și le susține în conformitate cu mandatul expres conferit acestuia; 

d) realizează adrese în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de 

interes public, a Legii 52/2003 privind transparența decizională sau a 

Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de 

soluționare a petițiilor în vederea valorificării pretențiilor legitime ale 

studenților, cu acordul Biroului de conducere; 

e) propune Biroului de conducere să inițieze demersuri în raport cu instituțiile de 

învățământ superior ale căror reglementări contravin legislației, în urma 

informațiilor obținute din activitatea desfășurată, și elaborează adrese care să 

fie transmise de federație pentru modificarea, completarea sau abrogarea 

acestora; 

f) oferă îndrumare studenților care apelează la federație pentru respectarea 

drepturilor și intereselor legitime. În acest sens, sprijină studenții în 

relaționarea cu universitățile sau alte autorități competente, inclusiv în ceea ce 

privește elaborarea sau sprijinirea elaborării de către studenți a cererilor; 

g) alte atribuții stabilite de Biroul de conducere sau prin contractul încheiat între 

părți.  

 

Art. 12 În afara cazului în care legea prevede expres altfel, mandatul conferit 

Ombudsmanului studenților de Biroul de conducere nu este supus unor condiții de formă, 

inclusiv în ceea ce privește reprezentarea.   



 

 

 

 

Secțiunea IV – Dispoziții finale 

 

Art. 13  În exercitarea mandatului, Ombudsmanul studenților va acționa cu 

imparțialitatea și confidențialitate, evitând afilierile de natură a-i afecta independența sau 

imparțialitatea. 

Art. 14  Omdusmanul studenților prezintă lunar un raport de activitate către Biroul 

de conducere. Raportul semestrial de activitate se prezintă Adunării generale, fără a se vota.  

Art. 15  Ombudsmanul studenților trebuie să își fundamenteze demersurile în mod 

judicios, cu temeinică motivare în drept, să urmărească apărarea drepturilor și intereselor 

legitime ale studenților și să se asigure de respectarea principiilor și pozițiilor ANOSR în 

activitatea sa.  

Art. 16 Ombudsmanul studenților nu este obligat să susțină demersuri sau acțiuni pe 

care nu le consideră întemeiate în fapt și în drept. În acest caz, poate declara Biroului de 

conducere că se abține.  

Art. 17 Prezentul Regulament este adoptat de Adunarea generală a ANOSR la 

sesiunea extraordinară desfășurată în perioada 15-16 decembrie 2019 la Timișoara.   

 


