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1. Principii generale

1.1. Senatul este organul suprem de conducere al Universităţii Tehnice a Moldovei şi
funcţionează în baza prevederilor Legii Învăţământului, Chartei Universitare a UTM, prezentului
regulament, precum şi ale altor acte normative.

1.2. Senatul se alege pe un termen de 5 ani în conformitate cu Regulamentul cu privire la
ocuparea posturilor didactice şi de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile
de învăţământ superior universitar din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 24.4.3. din 19.03.96 (ordinul Ministerului Învăţământului
nr. 148 din 16.04.1996).

Membrii Senatului sunt, de regulă, doctori habilitaţi şi profesori universitari.

Senatul cuprinde: reprezentanţi ai corpului didactico-ştiinţific - 75%, studenţi şi doctoranzi 15%, personalul auxiliar - 10%. Rectorul, prorectorii, decanii, preşedinţii comitetelor sindicale
ale Universităţii, directorul bibliotecii, şeful departamentului de informatizare, directorul colegiilor
integrate şi a celor afiliate sunt membrii Senatului în virtutea funcţiilor lor.

Numărul reprezentanţilor în Senat ai fiecărei facultăţi/subdiviziuni, în conformitate cu Charta
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Universitară se desemnează după principiul egalităţii în drepturi a facultăţilor/subdiviziunilor.

Membrii Senatului sunt aleşi la adunarea generală a corpului profesoral-didactic al facultăţii prin
vot deschis sau secret. Candidaturile din partea personalului auxiliar, studenţesc şi a
doctoranzilor sunt alese la adunarea generală a colectivului respectiv sau a reprezentanţilor prin
vot deschis sau secret. Componenţa Senatului se confirmă prin ordinul rectorului.

În caz de necesitate (când un membru al Senatului a absolvit Universitatea sau s-a concediat)
componenţa Senatului se completează anual cu reprezentanţi ai facultăţilor/subdiviziunilor
respective.

1.3. Rectorul este preşedintele Senatului.

Secretarul Senatului este numit prin ordinul rectorului.

1.4. Competenţele Senatului:

- examinează probleme de strategie, de concepţie şi dezvoltare a Universităţii;
- aprobă acte normative de ordin interior în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- alege în post rectorul, decanii facultăţilor, şefii de catedră şi şefii laboratoarelor ştiinţifice,
alege şi realege în post profesorii universitari, de asemenea alege în post pentru prima oară
conferenţiarii universitari;
- organizează şi desfăşoară concursul pentru conferirea titlurilor de conferenţiar universitar,
profesor universitar şi cercetător ştiinţific superior, acordă titlul de "Doctor Honoris Causa" şi
"Senator de Onoare";
- aprobă lista specialităţilor la care se va organiza pregătirea specialiştilor;
- aprobă lista specialităţilor la care se va organiza pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat
şi postdoctorat, precum şi prin studii postuniversitare specializate;
- aprobă planurile de învăţământ şi eventualele modificări ale acestora de comun acord cu
Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
- aprobă graficul procesului de studii pentru toate specialităţile;
- aprobă încheierea contractelor de cooperare inter universitară şi iniţiază relaţii
internaţionale în plan ştiinţific, didactic, etc.;
- examinează şi aprobă anual raportul rectorului cu privire la activitatea universităţii,
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confirmă dările de seamă ale facultăţilor, catedrelor şi altor subdiviziuni didactico-ştiinţifice şi
tehnico-administrative, ale Consiliului de administraţie, aprobă rezultatele admiterii şi a
examenului de licenţă;
- aprobă lista nominală a bursierilor pentru bursele republicane şi cele conferite de Senat şi
alte organizaţii.

1.4. Hotărârile Senatului, adoptate cu numărul necesar de voturi privind problemele examinate
sunt obligatorii pentru toate subdiviziunile Universităţii şi pentru toţi membrii comunităţii
universitare; orice modificări ale acestora, inclusiv ale prezentului regulament, pot fi făcute
numai de Senat.

1.5. Conducerea operativă a Universităţii între şedinţele Senatului este efectuată de Biroul
Senatului.

2. Structura organizatorică a Senatului

2.1. Senatul este alcătuit din preşedinte (rectorul Universităţii), Biroul Senatului şi Comisiile
permanente ale Senatului (Anexa 1).

2.2. Biroul Senatului este constituit din rector, prorectori şi secretarul ştiinţific.

2.3. Comisiile permanente ale Senatului sunt stabilite conform problemelor şi domeniilor de
activitate şi aprobate de către Senat, la propunerea Biroului Senatului sau ca urmare a iniţiativei
unor senatori. Comisiile permanente sunt formate din cel puţin cinci membri şi sunt conduse de
un preşedinte ales de membrii comisiei.

2.4. Pentru probleme care nu ţin de competenţa comisiilor permanente, Senatul, la propunerea
Biroului Senatului sau a senatorilor, poate constitui comisii speciale pe o durată de timp limitată.
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3.Atribuţiile organelor de conducere şi a membrilor Senatului

3.1. Atribuţiile prezentate în acest compartiment al regulamentului de funcţionare se
completează cu cele prevăzute de regulamentul de ordine internă al Universităţii, Legea
Învăţămîntului şi Charta Universitară.

3.2. Preşedintele Senatului are următoarele atribuţii:

- conduce lucrările Senatului şi ale Biroului Senatului;
- reprezintă Senatul în relaţii interne si externe, singur sau împreună cu alţi membri ai
Senatului;
- prezintă spre dezbatere la şedinţele în plen ale Senatului raportul anual al executivului,
proiectele de regulamente, alte materiale normative;
- îndeplineşte orice alte atribuţii, care rezultă din prezentul Regulament, însărcinări date de
Senat.

3.3. În absenţa rectorului, sarcinile acestuia sunt preluate de unul din prorectori.

3.4. Biroul Senatului are următoarele atribuţii:

- pregăteşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrătorilor Senatului;
- asigură îndeplinirea hotărîrilor Senatului şi rezolvă problemele curente în perioada dintre
şedinţele Senatului;
- prezintă raport trimestrial despre îndeplinirea hotărârilor Senatului;
- propune Senatului formarea comisiilor permanente pe probleme sau a unor comisii
speciale şi supune votului Senatului componenţa nominală a acestora;
- conduce, coordonează şi controlează activitatea comisiilor Senatului;
- răspunde în scris sau oral la intrebările prezentate de senatori în plenul Senatului;
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- îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din prezentul Regulament sau însărcinări primite
din partea Senatului;
- se întâlneşte o dată în două săptămîni în şedinţe de lucru ordinare şi, de câte ori este
necesar, în şedinţe extraordinare.

3.5. Lucrările comisiilor se desfăşoară prin întâlniri de lucru, cât şi activităţi individuale.
Rapoartele comisiilor trebuie să întrunească acordul majorităţii membrilor, menţionându-se în
mod expres părerile membrilor ce nu şi-au dat acordul. Materialele întocmite de comisii sunt
supuse discuţiei şi aprobării în plenul Senatului.

3.6. Membrii Senatului (Senatorii ) au următoarele atribuţii:

- să susţină în faţa Senatului interesele colectivului pe care îl reprezintă, să participe la
discutarea şi luarea deciziilor asupra problemelor prezentate în Senat sau în comisii;
- să participe la şedinţele Senatului, ale comisiilor permanente sau speciale în care au fost
desemnaţi;
- să propună Senatului punerea în discuţie a unor probleme importante pentru Universitate,
să interpeleze preşedintele, Biroul Senatului, comisiile şi conducerile administrative în diverse
probleme, să ceară convocarea, în condiţiile prezentului regulament, a Senatului în şedinta
extraordinară.

3.7. Calitatea de Senator se pierde prin:

- demisia din Senat;
- părăsirea Universităţii prin absolvire, transfer, desfacerea contractului de muncă, etc.;
- excluderea fie prin acumularea a trei absenţe nemotivate într-un an legislativ, fie în urma
unor abateri de la viaţa universitară.

3.8. Propunerile de excludere, avizate de Biroul Senatului, sunt puse în discuţia Senatului,
indiferent de prezenţa celui în cauză la şedinţa respectivă.

3.9. Atât excluderea avizată de Senat, cât şi pierderea calităţii de Senator, ca urmare a părăsirii
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Universităţii, se aduc la cunoştinţa conducerii administraţiei facultăţii/subdiviziunii, în scris.
Administraţia facultăţii/subdiviziunii organizează alegerea noilor membri ai Senatului conform
regulamentului în vigoare.

4. Şedinţele Senatului. Votarea.

4.1. Senatul se întruneşte în şedinţe ordinare şi/sau extraordinare. Şedinţele ordinare sunt
lunare, cu excepţia lunilor iulie şi august şi sunt anunţate cu cel puţin 7 zile înainte, cu
precizarea ordinii de zi. Şedinţele extraordinare se convoacă în situaţii de importanţă majoră de
către preşedinte, vicepreşedinte sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Senatului.

4.2. Desfăşurarea şedinţelor Senatului necesită o participare minimă de 2/3 din membrii
Senatului la discutarea problemelor de prioritate şi o majoritate simplă în cazul celorlalte
probleme; aprobarea, avizarea, validarea unor probleme de prioritate necesită prezenţa
sus-menţionată.

Decizia Senatului privind conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice, ştiinţifice este valabilă, dacă la
şedinţa acestuia au fost prezenţi şi au participat la vot cel puţin 2/3 din membrii Senatului şi este
considerată pozitivă, dacă au votat (prin vot secret) "pro" cel puţin 2/3 din numărul membrilor
prezenţi la şedinţă.

Decizia privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice este valabilă pe bază de vot
secret la care participă 2/3 din membrii Senatului. Este acceptat candidatul care a acumulat
numărul maxim de voturi, dar nu mai puţin de 50%+1.

4.3. Senatorii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările Senatului şi să semneze pe lista de
prezenţă. Se consideră motivate absenţele în caz de boală şi în caz de deplasare în alte
localităţi, cu condiţia reprezentării oficiale a Universităţii.
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4.4. Votul Senatului este personal şi se manifestă în cvorumul Senatului: votul poate fi deschis
(ridicarea de mâini, apel nominal) sau secret (pe buletine de vot).

Senatul hotărăşte la propunrea preşedintelui sau al oricărui senator modalitatea de vot şi
stabileşte comisia de numărare a voturilor; votarea legată de validare a concursurilor pentru
ocuparea de posturi şi conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice, ştiinţifice, are loc întotdeauna prin
vot secret. În timpul votării nu se poate acorda senatorilor dreptul de a lua cuvântul.

4.5. Cu excepţia audierii unor informaţii, punctele din ordinea de zi a Senatului se finalizează
prin:

1. elaborări de regulamente, decizii, hotărâri;
2. validări sau nevalidări;
3. adoptarea unor declaraţii în privinţa unor probleme sau evenimente de importanţă
majoră;
4. emiterea de dispoziţii de analiză către Biroul Senatului sau către comisiile permanente
sau speciale.

4.6. Materialele de la punctele a) şi c) din art. 4.5., după aprobare sunt redactate în formă finală,
semnate de preşedinte şi secretarul ştiinţific şi se înregistrează.

4.7. Lucrările şedinţelor Senatului, ale Biroului Senatului şi ale comisiilor se consemnează în
procese-verbale, în registre dedicate acestui scop. La procesele-verbale ale Senatului are
acces oricare membru al Senatului în prezenţa unui membru al Biroului şi a secretarului
ştiinţific; copierea proceselor verbale, prin orice mijloace, este interzisă.

4.8. Şedinţele Senatului sunt, de regulă, închise.

4.9. Prezentul regulament intră în vigoare odată cu votarea sa de către Senat.
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Aprobat prin hotărârea Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei,

proces verbal nr.5 din 28.01.2003.
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