
 

 
  

Amendamentele ANOSR cu privire la Regulament-cadru de organizare și 

funcționare al caselor de cultură ale studenților și al Complexului Cultural 

Sportiv Studențesc „Tei” 

 

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația națională ce reprezintă drepturile și interesele 

studenților din România la nivel național și internațional, transmite Ministerului Tineretului și Sportului amendamentele studenților la 

propunerea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Caselor de Cultură ale Studenților și al Complexului Cultural Sportiv 

Studențesc „Tei”, precum și la Metodologia pentru selecția reprezentanților studenților în Consiliul de Administrație al Caselor de 

Cultură ale Studenților, respectiv Complexului Cultural Sportiv Studențesc “Tei”. În baza art. 7, alin. (9) din Legea 52/2003  privind 

transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, ANOSR solicită organizarea unei dezbateri 

publice pe marginea proiectului de act normativ. 



 

 
  

Nr. 

Crt 

Articol/

alineat 

Forma inițială Amendamente ANOSR Justificare 

 

1.  

 

Art. 9 

Spațiul CCS/CCSS „Tei” este 

folosit pentru activități cultural-

artistice și recreative. 

 

Spațiul CCS/CCSS „Tei” este folosit 

pentru activități cultural – artistice, 

de divertisment, educative, 

sportive, de agrement, precum și 

pentru alte servicii derulate cu 

precădere pentru studenți. 

Corelarea prevederii art. 9 cu obiectul 

de activitate definit la art. 2, exceptând 

activitățile turistice, care nu se justifică 

a fi realizate în spațiul CCS/CCSS „Tei”. 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul de Administrație 

avizează și aprobă Calendarul de 

activități realizate de către 

CCS/CCSS „Tei” și decide asupra 

tipului de servicii destinate cu 

precădere studenților.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul de Administrație are 

următoarele atribuții: 

a) avizează și aprobă Calendarul de 

activități realizate de către CCS/CCSS 

„Tei”; 

b) decide asupra tipului de servicii 

destinate cu precădere studenților.  

c) aprobă politicile și strategiile 

specifice, în măsură să asigure 

desfășurarea în condiții 

corespunzătoare a activității 

curente și de perspectivă a 

CCS/CCSS „Tei”, în concordanță cu 

Regulamentul conferă directorului CCS 

rolul de autoritate unipersonală cu 

competență generală de conducere și 

administrare în cadrul instituției, în 

timp ce Consiliul de administrație 

(denumit în continuare „CA”) 

reprezintă un organ de administrare al 

cărui singur rol specific este de a 

aproba calendarul de activități 

realizate de CCS.  

Regulamentul-cadru conferă o 

multitudine de atribuții unei singure 

persoane, fără a urmări principiul 

echilibrului de putere și al repartizării 



 

 
  

politicile și deciziile Guvernului în 

vederea punerii în aplicare a 

măsurilor Programului de 

guvernare și a obiectivelor 

strategiei de tineret. 

d) acționează pentru îndeplinirea 

prevederilor bugetului anual de 

venituri și cheltuieli ale CCS/CCS 

„Tei”, aprobând activități, acțiuni, 

proiecte și măsuri eficiente pentru o 

bună gestiune, în condițiile 

reglementărilor legale în vigoare;  

e) aprobă proiectul privind bugetul 

de venituri și cheltuieli al CCS/CCSS 

„Tei”;  

f) Aprobă raportul anual de 

activitate al CCS/CCSS „Tei”; 

juste a sarcinilor și responsabilităților 

între organul de administrare și 

conducerea executivă. 

 

În acest sens, CA CCS, prin raportare la 

atribuțiile date prin proiectul de act 

normativ s-ar apropia de noțiunea 

curentă a unui Consiliu de 

Administrație a unei persoane juridice 

doar la nivelul denumirii, pe fond 

observând că activitatea sa ar fi extrem 

de redusă.  

 

Este dificil a spune că studenții se 

implică realmente în luarea deciziilor în 

Casele de Cultură ale Studenților câtă 

vreme cvasimajoritatea atribuțiilor de 

programare strategică, stabilire a 

bugetului sau a proiectelor etc. revin în 

exclusivitate directorului CCS.  

 



 

 
  

Trebuie de asemenea să menționăm că 

modul de repartizare a atribuțiilor 

ridică, de asemenea, problema 

conformității cu actele normative de 

forță juridică superioară, în speță 

Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 

privind organizarea și funcționarea 

caselor de cultură ale studenților și a 

Complexului Cultural Sportiv 

Studențesc Tei. 

 

În sensul art. 6, alin. (1) din HG 

801/2004 directorul asigură 

conducerea operativă a CCS. De 

asemenea, directorul este ordonator 

terțiar de credite. Din modul de 

reglementare, utilizând raționamentul 

per a contrario rezultă că tot ceea ce 

nu se subsumează activităților de 

conducere operativă sau activitățile ce 

decurg din calitatea de ordonator 

terțiar de credite aparțin CA. Aceasta 

este, de altfel, și logica firească într-o 



 

 
  

arhitectură instituțională, organul de 

administrare având competența 

generală. În acest sens, ANOSR a 

selectat din lista de atribuții ale 

directorului CCS prevăzute în proiectul 

de act normativ acelea care exced 

noțiunii de conducere operativă sau 

cele specifice calității de ordonator 

terțiar de credite și propune 

transferarea lor de la director la CA. 

 

În același timp, propunem adăugarea 

literei f) în lumina art. 6, alin (2) din HG 

801/2004. 

3. Art. 18, 

alin. (1) 

(1) Consiliul de Administrație se 

întrunește trimestrial sau ori de 

câte ori este necesar, la 

convocarea președintelui sau a 

cel puțin 2/3 dintre membri 

Consiliului. 

 (1) Consiliul de Administrație se 

întrunește trimestrial sau ori de câte 

ori este necesar, la convocarea 

președintelui sau a cel puțin 1/3 

dintre membri Consiliului. 

Considerăm pragul de 2/3 excesiv și 

nejustificat. În general, în ceea ce 

privește funcționarea structurilor 

colegiale, pragul necesar convocării 

acesteia este stabilit la 1/3 din membri. 

Este de altfel lipsit de fundament ca 

acest prag să fie superior majorității 

cerute pentru adoptarea deciziilor 

(majoritate simplă). 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Art. 20 În termen de 15 zile de la 

încetarea mandatului Consiliului 

de Administrație, președintele va 

înainta MTS raportul de 

activitate.  

În termen de 15 zile de la încetarea 

mandatului Consiliului de 

Administrație, președintele va înainta 

MTS raportul de activitate, după 

aprobarea lui de Consiliul de 

Administrație.  

Corelare cu amendamentul precedent. 



 

 
  

 

Amendamentele ANOSR cu privire la Metodologia pentru selecția reprezentanților studenților în Consiliul de 

Administrație al Caselor de Cultură ale Studenților, respectiv Complexului Cultural Sportiv Studențesc “Tei” 

 

Nr. 

Crt. 

Partea Forma inițială Amendamentele ANOSR Justificare 

1. Preambul Prezenta Metodologie este elaborată de 

Ministerul Tineretului și Sportului și oferită spre 

consultare partenerilor de dialog din societatea 

civilă, în special federațiilor naționale 

studențești recunoscute la nivel național. 

Această metodologie reprezintă un instrument 

de alegere a Reprezentanților Studenților, în 

sensul alineatului 15 din Regulamentul-cadru 

de organizare și funcționare al caselor de 

cultură ale studenților și al Complexului 

Cultural Sportiv Studențesc Tei, pentru a face 

parte din Consiliu de Administrație de la nivelul 

fiecărei Case de Cultură a Studenților aflată în 

subordinea Ministerului Tineretului și 

Sportului.  

Prezenta Metodologie este elaborată de 

Ministerul Tineretului și Sportului și oferită spre 

consultare partenerilor de dialog din societatea 

civilă, în special federațiilor naționale studențești 

recunoscute la nivel național. Această 

metodologie reprezintă un instrument de 

desemnare a Reprezentanților Studenților, în 

sensul articolului 15 alin (1) din 

Regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare al caselor de cultură ale studenților 

și al Complexului Cultural Sportiv Studențesc 

Tei, pentru a face parte din Consiliu de 

Administrație de la nivelul fiecărei Case de 

Cultură a Studenților aflată în subordinea 

Ministerului Tineretului și Sportului.  

Modificări 

terminologice 



 

 
  

2. I. 1) Orice persoană fizică care 

îndeplinește cumulativ următoarele 

condiții poate candida pentru funcția 

de reprezentant al studenților în 

Consiliul de Administrație al CCS:  

 

a) Este student înmatriculat la una 

dintre universitățile care funcționează 

pe teritoriul județului în care se află 

Casa de Cultură a Studenților pentru 

care candidează, cel puțin pe 

perioada primului an al mandatului 

său; 

 

 b) Are vârsta cuprinsă între 18-35 ani. 

 

 Universitățile arondate fiecărei Case 

de Cultură a Studenților. 

Orice persoană fizică care îndeplinește 

cumulativ următoarele condiții poate 

candida pentru funcția de reprezentant 

al studenților în Consiliul de 

Administrație al CCS:  

 

a) Este student înmatriculat la una 

dintre universitățile arondate Casei de 

Cultură a Studenților pentru care 

candidează, cel puțin pe perioada 

primului an al mandatului său; 

 

 b) Are vârsta cuprinsă între 18-35 ani. 

Universitățile arondate fiecărei Case 

de Cultură a Studenților. 

La începutul fiecărui an universitar 

sau oricând intervin modificări în 

rețeaua de universități din România, 

Ministerul Tineretului și Sportului 

publică pe pagina proprie de 

Modificarea vine în contextul în care 

există universități arondate unor 

Case de Cultură din alte județe, 

având în vedere lipsa unui CCS în 

respectivul centru universitar. 

 

Singura structură care ar putea fi 

abilitată să stabilească repartizarea 

universităților între CCS-uri/CCSS în 

scopul acestei metodologii este MTS, 

ca instituție superioară comună CCS-

urilor. În baza modului de redactare 

propus de ANOSR, arondarea s-ar 

face exclusiv în scopul prezentei 

metodologii. 



 

 
  

internet lista universităților arondate 

în scopul prezentei metodologii   

fiecărui CCS/CCSS „Tei”. 

3. 3)  Selecția Reprezentanților Studenților 

se realizează o dată la doi ani, în 

prima lună de la începutul anului 

universitar, sau în momentul în care se 

vacantează un loc, pentru restul de 

mandat, în cazul în care reprezentanții 

supleanți nu vor sau nu pot să 

exercite mandatul. 

 

 

 

 

 

 

 

Selecția Reprezentanților Studenților se 

realizează o dată la doi ani, în prima 

lună de la începutul anului universitar, 

sau în momentul în care se vacantează 

un loc, pentru restul de mandat, în 

cazul în care reprezentanții supleanți 

nu vor sau nu pot să exercite mandatul. 

În mod tranzitoriu, pentru anul 

universitar 2020-2021 selecția 

Reprezentanților Studenților va fi 

demarată în termen de 15 zile de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

Regulament-cadru.  

Amendamentul își propune 

reglementarea situației juridice 

tranzitorii specifice anului universitar 

2020-2021. În acest sens, se 

evită  prelungirea nejustificată a 

demarării procedurii de selecție 

după aprobarea Regulamentului-

cadru. 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

4. I. 4 a. Un reprezentant desemnat de 

directorul CCS/CCSS Tei din cadrul 

personalului angajat al CCS/CCSS Tei, 

în calitate de președinte al comisiei de 

selecție. Acesta se asigură că 

procedura de selectare este 

respectată, convoacă membrii 

comisiei de selecție, conduce interviul 

și asigură procedurile de transparență 

și publicare a rezultatelor;  

 

b. Câte un delegat din partea fiecărei 

federații studențești, responsabili cu 

evaluarea 

candidaților, prin completarea și 

acordarea unor punctaje conform 

prezentei metodologiei și grilei de 

evaluare din Anexa III la 

Regulamentul-cadru; 

 

a. Un reprezentant desemnat de 

directorul CCS/CCSS Tei din cadrul 

personalului angajat al CCS/CCSS Tei, 

în calitate de președinte al comisiei de 

selecție, fără a evalua candidaturile. 

Acesta se asigură că procedura de 

selectare este respectată, convoacă 

membrii comisiei de selecție, conduce 

interviul și asigură procedurile de 

transparență și publicare a rezultatelor;  

 

b. Câte un delegat din partea fiecărei 

federații naționale studențești, 

responsabili cu evaluarea candidaților, 

prin completarea și acordarea unor 

punctaje conform prezentei 

metodologiei și grilei de evaluare din 

Anexa III la Regulamentul-cadru; 

Prima modificare are rolul de a 

clarifica situația reprezentantului 

CCS/CCSS. 

A doua modificare corelează textul 

cu formularea din preambul.  


