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REGULAMENT 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA  

OFICIULUI OMBUDSMANULUI STUDENŢESC (OOS)  

DIN CADRUL ACADEMIEI „ŞTEFAN CEL MARE”A MAI 

 

 

1. PRELIMINARII 

 

1.1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948, 

consfinţeşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. În scopul asigurării şi garantării 

acestor drepturi a fost creată instituţia ombudsmanului. Această instituţie există în peste 90 de ţări 

ale lumii, ocupând un loc important în sistemul subiectelor de drept care exercită controlul şi 

efectuează supravegherea organelor puterii de stat. Funcţia ombudsmanului este orientată spre 

protecţia drepturilor cetăţenilor împotriva samavolniciei autorităţilor publice. 

1.2. Un rol important în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, inclusiv al Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI (în continuare – Academie), îl are Oficiul Ombudsmanului Studenţesc 

(OOS). Această entitate studenţească oferă consultanţă şi asistenţă gratuită membrilor comunităţii 

universitare în legătură cu soluţionarea unor situaţii conflictuale şi probleme ce vizează cazurile de 

încălcare a drepturilor şi libertăţilor prevăzute de legislaţia în vigoare, Carta universitară, Codul de 

etică şi integritate academică, precum şi regulamentele interne ale Academiei. 

 

2. STATUTUL OFICIULUI OMBUDSMANULUI STUDENŢESC 

2.1. OOS este constituit din persoana Ombudsmanului studenţesc şi personalul Oficiului. 

Acesta este reprezentat de un student (de regulă, masterand sau doctorand), care are competențe de 

a oferi consultaţii, a reprezenta și proteja drepturile, libertățile și interesele studenților admiși la 

studii în cadrul Academiei, inclusiva celorcare sunt cetățeni ai altor state. 

2.2. OOS este ales din rândul studenților-masteranzi sau a studenților-doctoranzi care îşi fac 

studii la Academie și este aprobat de Consiliul Facultăţii. 
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2.3. Ombudsmanul studenţesc trebuie să aibă cunoştinţe temeinice cu privire la modul de 

organizare şi funcţionare a Facultăţii de Drept şi a Academiei în general. 

2.4. Ombudsmanul studenţesc nu poate avea mai mulţi de doi asistenţi din rândul studenţilor 

Academiei, aleşi şi confirmaţi în condiţiile prevăzute de p. 2.2. al prezentului Regulament. 

2.5. Mandatul OOS este de 2 ani, cu dreptul de a fi reales pentru un al doilea mandat. 

2.6. Activitatea OOS nu poate suplini recurgerea la căile legale de care dispun studenţii 

Academiei lezaţi în drepturile lor; 

2.7. OOS îşi desfăşoară activitatea imparţial şi independent de conducătorii şi angajaţii 

subdiviziunilor structurale ale Academiei. 

2.8. OOS este obligat să nu divulge datele şi informaţiile confidenţiale, precum şi datele cu 

caracter personal care i-au devenit cunoscute în legătură cu activitatea desfăşurată.  

 

3. FUNCŢIILE, ATRIBUŢIILE ŞI COMPETENŢELE OOS 

 

3.1.    OOS are următoarele funcţii: 

3.1.1. Promovează drepturile şi libertăţile omului în mediul academic al instituţiei, inclusiv 

în rândurile studenţilor, informând periodic comunitatea studenţească despre activitatea 

desfăşurată şi rezultatele obţinute în acest domeniu; 

3.1.2.  Examinează solicitările studenților Academiei cu privire la respectarea drepturilor, 

libertăților și intereselor lor legitime şi decide asupra modului de soluţionare a acestora; 

3.1.3.  În cazul apariţiei unor conflicte în care sunt implicaţi studenţii Academiei, identifică 

căi de soluţionare şi oferă sprijinul necesar în vederea depăşirii problemelor apărute şi evitării 

eventualelor consecinţe; 

3.1.4.  În activitatea salegată de protecția drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale 

studenților, interacționează cu organele de conducere ale Academiei, cu șefii unităților structurale 

și cu alți oficiali ai instituţiei; 

3.1.5. Împreună cu membrii comunității academice, se implică la elaborarea şi 

implementarea proiectelorşi programelor educaţionale ce vizează protecţia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului; 

3.2. OOS are următoarele atribuţii şi competenţe: 

3.2.1. Ia decizii cu privire la examinarea cererilor depuse și întreprinde toate măsurile 

posibile pentru a restabili drepturile încălcate ale studenților; 

3.2.2. Asigură examinarea independentă, imparțială și confidențială a cererilor cu care este 

sesizat; 
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3.2.3. Întreprinde acţiuni de prevenire a încălcării drepturilor, libertăților și intereselor 

legale ale studenților Academiei; 

3.2.4. Ajută părţile implicate într-un conflict să identifice diferite căi de soluţionare a 

acestuia, oferindu-le consultaţii şi asistenţă în acest sens; 

3.2.5. Promovează şi supraveghează punerea în aplicare a programelor și proiectelor de 

interes social pentru a asigura protecția drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale studenților 

Academiei; 

3.2.6. Face propuneri de modificare şi perfecţionare a regulilor şi de implementare a 

bunelor practici în domeniul protecţiei drepturilor,libertăților și intereselor legitime ale studenților 

Academiei; 

3.2.7. Poate desfăşura şi alte activităţi utile prevăzute de actele normative în vigoare sau de 

cele care decurg din competențele OOS în domeniul protecţiei drepturilor, libertăților și intereselor 

legitime ale studenților Academiei. 

 

4. PROCEDURI DE RECEPŢIONARE ŞI DE EXAMINARE A PETIŢIILOR 

 

4.1. Petiţiile adresate OOS trebuie formulate în scris, urmând să aibă un conţinut clar 

referitor la încălcarea dreptului, libertăţii sau interesului legal al studentului petiţionar. 

4.2. Petiţiile anonime nu se înregistrează şi nu pot fi examinate. 

4.3. Studenţii lezaţi în drepturile sau libertăţile lor pot sesiza OOS în cadrul programului de 

audienţe al acestuia, acordat conform graficului de activitate stabilit din timp. 

4.4. În cazurile în care Ombudsmanul dispune de informaţii, în afara celor expuse în petiţii, 

precum că au fost încălcate drepturile, libertăţile sau interesele legitime ale studenţilor Academiei, 

poate să se autosesizeze şi să investigheze cazul. 

 

5. DISPOZIŢII FINALE 

 

5.1. Orice modificări sau completări la acest Regulament pot făcute cu majoritate simplă a 

Adunării Generale a Studenților şi aprobată de Consiliul Facultăţii de Drept al Academiei. 

5.2. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept al 

Academiei din data de 15 noiembrie 2018, dată la care intră în vigoare. 

 

Decanul Facultăţii de Drept al Academiei „Ştefan cel Mar” a MAI 

Dr. în drept, conf. univ. Alexandru PARENIUC 


