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REGULAMENTUL 
Senatului Studenţilor 

Universităţii Tehnice a Moldovei 
  

I. Dispoziţii generale 
 

Art.1. Senatul Studenţilor Universităţii Tehnice a Moldovei  
   (1) Este creat  în scopul:  

a) participării studenţilor la realizarea sarcinilor Universităţii tehnice a 
Moldovei (în continuare UTM) ce ţin de activităţile studenţilor în procesul de 
pregătire a specialiştilor în UTM; 

b) participării studenţilor UTM în activităţile studenţeşti din UTM, din ţară şi de 
peste hotare; 

c) menţinerea cadrului comunicaţional în UTM; 
d) monitorizarea, sistematizarea şi prezentarea propunerilor organelor respective 

în problemele de pregătire a specialiştilor în UTM şi de trai a studenţilor. 
  (2) Senatul Studenţilor este organul reprezentativ al studenţilor UTM, activitatea căruia 
se desfăşoară  conform prezentului Regulament şi are ca membri studenţi,  masteranzi şi 
doctoranzi ai facultăţilor UTM. 
Art.2. Principiile Senatului Studenţilor 
  (1)  Senatul Studenţilor are la baza funcţionării sale principiile democraţiei, publicităţii, 
egalităţii şi opiniilor liber exprimate, manifestate prin: 

a) respectarea tuturor actelor normative universitare, naţionale şi internaţionale; 
b) colaborarea cu conducerea instituţiei, cu universităţile din Republica Moldova 
şi de peste hotare, alte organizaţii guvernamentale şi / sau nonguvernamentale; 

c) transparenţa activităţii organelor de reprezentare ale studenţilor; 
d) consultarea permanentă a studenţilor în problemele acestora; 
e) protecţia studenţilor împotriva oricărei discriminări; 
f) libertatea întrunirilor; 
g) pluralismul opiniilor. 

Art.3. Obiectivele Senatului Studenţilor UTM. 
       (1) Senatul Studenţilor UTM are următoarele obiective: 

a) autoorganizarea studenţilor în executarea sarcinilor studenţilor UTM, 
determinate de Carta Universitară a UTM, hotărârile organelor Universităţii, 
hotărârile organelor de stat şi Legile Republicii Moldova;  

b) pregătirea, în caz de necesitate, către organele de conducere a UTM şi din ţară 
a propunerilor pentru asigurarea nivelului de pregătire a specialiştilor şi 
condiţiilor de trai ale studenţilor; 

c) participarea studenţilor la organizarea şi desfăşurarea activităţilor studenţeşti 
din UTM, din ţară şi de peste hotare; 

d) promovarea dialogului între studenţi, a studenţilor cu conducerea facultăţilor, 
cu administraţia UTM, cu alte structuri ce activează în domeniul tineretului şi 
învăţământului; 

e) acumularea deprinderilor de organizare a activităţii studenţilor în echipă. 
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Art.4. Atribuţii  
(1) Senatul Studenţilor participă la realizarea sarcinilor studenţilor UTM; 
(2) În scopul executării atribuţiilor sale, Senatul Studenţilor cooperează cu conducerea 

facultăţilor, administraţia UTM, organizaţiile obşteşti din cadrul UTM şi din afara 
ei, cu organizaţiile nonguvernamentale. 

 
II. Competenţe 

Art.5. Senatul Studenţilor:  
a) adoptă şi realizează decizii pentru mobilizarea studenţilor la: 

• participarea studenţilor la activităţile de instruire; 
• realizarea la timp şi la nivel înalt de către studenţi a programelor de 

învăţământ; 
• participarea studenţilor în activitatea ştiinţifică, alte activităţi universitare; 
• respectarea Codului de Onoare a Studenţilor UTM. 

b) dezbate probleme (ce ţin de competenţa acestuia) cu care se confruntă studenţii 
şi ia decizii pentru soluţionarea lor în termene rezonabile; 
c) este în drept să instituie grupuri de negociere pentru apărarea drepturilor şi 
intereselor studenţilor; 
d) este responsabil şi organizează executarea deciziilor adoptate; 
e) propune conducerii UTM proiecte de hotărâri ce au ca scop îmbunătăţirea    
procesului de studii, ameliorarea situaţiei studenţilor, precum şi soluţionarea 
problemelor acestora; 
f) realizează diferite proiecte programate de organele de conducere a Universităţii 
în scopul îmbunătăţirii situaţiei academice, sportive, social-culturale şi condiţiilor 
de trai a studenţilor UTM; 
g) reprezintă studenţii în cadrul relaţiilor intra / şi interuniversitare; 
h) participă la soluţionarea litigiilor apărute între studenţi, între studenţi şi 
administraţie; 
i) participă în organizarea şi desfăşurarea activităţilor studenţeşti în cadrul UTM; 
j) propune administraţiei UTM sancţionarea studenţilor care încalcă prevederile 
Codului de Onoare a Studenţilor UTM, care deteriorează bunurile materiale şi  
irosesc resursele în blocurile de studii şi cămine, şi care încalcă Regulamentul 
intern de trai în căminele studenţeşti; 
k) participă în analiza plăţilor de cazare de către studenţi şi a cheltuielilor 
fondurilor căminelor. 

 
III. Membrii Senatului Studenţilor 

 
Art.6. Senatul Studenţilor UTM este constituit din 51 de membri. 
Art.7. Alegerea membrilor Senatului Studenţilor: 
        (1)    a) Candidaţii în Membrii Senatului Studenţesc a UTM se aleg din rândul       

studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor facultăţilor la Adunarea 
Consiliilor  Studenţilor facultăţilor; 
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b) Numărul de membri a Senatului studenţesc se stabileşte de 5 studenţi de la 
fiecare facultate şi un membru – Preşedintele Comitetului Sindical al 
Studenţilor UTM;  

  
c) În componenţa Senatului se propun obligatoriu Preşedinţii Consiliilor 

studenţeşti a facultăţilor;   
(2) Membrii Senatului Studenţesc al UTM se validează de către Senatul Studenţesc 
(pentru prima componenţă - Adunarea de Constituire) cu majoritatea simplă de 
voturi a celor prezenţi. Dacă un candidat n-a fost validat de către Senat  (Adunarea 
de Constituire) Consiliul facultăţii prezintă o nouă candidatură pentru următoarea 
şedinţă a Senatului. Adunarea de Constituire este deliberativă dacă ea a fost anunţată 
public la toate facultăţile cu minimum 5 zile înainte de ziua adunării şi dacă la ia au 
participat nu mai puţin de 15 studenţi de la fiecare facultate; 
(3) Membrii  Senatului Studenţilor sunt aleşi pe o perioadă de doi ani. 

Art.8. Drepturile şi obligaţiile membilor Senatului Studenţilor  
(1) Membrii Senatului Studenţilor au dreptul: 

a) să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere ale Senatului Studenţilor 
UTM; 

b) să participe la activităţile Senatului Studenţilor; 
c) să obţină orice informaţie privind activitatea Senatului Studenţilor; 
d) să propună întrebări pentru examenarea la Senatul Studenţilor ce ţin de 

competenţa acestuia; 
e) să renunţe la calitatea de membru al Senatului Studenţilor. 

(2) Membrii Senatului Studenţilor sunt obligaţi: 
a) să se prezinte şi să participe activ la şedinţele Senatului; 
b) să informeze studenţii privind activitatea acestuia; 
c) să se includă activ în executarea hotărârilor Senatului Studenţesc şi a biroului 

său; 
d) să exercite alte atribuţii ce le revin în calitatea de membri ai Senatului; 
e) să contribuie la formarea unei imagini pozitive a UTM şi să o promoveze în 

interiorul şi în exteriorul universităţii. 
Art.9. Încetarea calităţii de membru al Senatului Studenţilor (excluderea din Senat) 

(1) Calitatea de membru al Senatului încetează în cazul: 
a) exmatriculării din cadrul UTM; 
b) finalizării studiilor la UTM; 
c) absenţei nejustificate la trei şedinţe consecutive; 
d) exercitării neadecvate a obligaţiilor de membru al Senatului Studenţilor; 
e) nerespectarea Codului de Onoare al Studenţilor UTM. 

(2) Decizia privind excluderea se ia la şedinţa Senatului Studenţilor UTM cu 
majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi. 

 
IV. Organele de conducere a Senatului Studenţilor 

 
Art.10. Componenţa 

(1) Senatul Studenţilor este condus de biroul Senatului, preşedinte, vicepreşedinţi şi 
Secretarul Senatului Studenţilor; 
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(2) Conducerea Senatului Studenţilor este constituită din membri ai Senatului 
Studenţilor ai UTM, aleşi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

(3) În scopul realizării obiectivelor propuse în cadrul Senatului Studenţilor se pot 
crea echipe (comisii) specializate în anumite probleme, în componenţa cărora se  

 
includ membri ai Senatului şi, în caz de necesitate, persoane ce nu fac parte din 
Senatul Studenţilor. 

Art.11. Biroul Senatului Studenţilor 
(1) Senatul Studenţilor va fi condus, între şedinţele ordinare, de Biroul Senatului 

Studenţilor; 
(2) Biroul Senatului Studenţilor este compus din Preşedintele Senatului Studenţilor, 

2 vice-preşedinţi, Secretarul Senatului şi câte un reprezentant de la fiecare 
facultate. Biroul Senatului este ales de către Senat; 

(3) Biroul Senatului organizează executarea hotărârilor Senatului Studenţesc. 
Art.12. Preşedintele, vice-preşedinţii şi secretarul Senatului Studenţesc 

(1) Preşedintele Senatului Studenţilor este ales de către membrii acestuia, prin vot 
secret, cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi, pe durata a doi ani  

(2) La propunerea Preşedintelui, Senatul Studenţilor, prin majoritatea simplă a 
voturilor celor prezenţi, alege 2 vice-preşedinţi şi secretarul Senatului. 

(3) Secretarul este responsabil de îndeplinirea lucrărilor de secretariat. 
Art.13. Atribuţiile Preşedintelui Senatului Studenţilor 

(1) Preşedintele Senatului Studenţilor: 
a) prezidează şedinţele Senatului Studenţilor UTM; 
b) reprezintă Senatul Studenţilor UTM în relaţiile cu Administraţiile 

facultăţilor şi universităţii precum şi în relaţiile cu organizaţiile respective 
din ţară şi peste hotare; 

c) coordonează executarea deciziilor Senatului Studenţilor UTM; 
d) prezintă anual Senatului Studenţilor dări de seamă privind activităţile 

efectuate; 
e) coordonează activitatea Consiliilor Studenţeşti de la Facultăţi, activitatea 

echipelor specializate (comisiilor) ale  Senatului Studenţilor; 
f) în lipsa Preşedintelui Senatului funcţiile acestuia sunt executate de către 

unul din vice-preşedinţi. 
 

V. Şedinţele Senatului Studenţilor 
 

Art.14. Convocarea Şedinţelor Senatului Studenţilor  
(1) Senatul Studenţilor se întruneşte în şedinţe ordinare nu mai rar de o dată în două 

luni. 
(2) Senatul se poate întruni în şedinţe extraordinare în cazuri excepţionale la iniţiativa 

Rectorului UTM, biroului Senatului Studenţilor sau la cererea a 1/3 din membrii 
Senatului Studenţilor. 

(3) Ordinea de zi, data şi locul şedinţelor sunt determinate de către biroul Senatului. 
(4) Şedinţele sunt considerate deliberative în caz că la ele participă 2/3 din membrii 

aleşi. 
(5) La şedinţele Senatului Studenţilor, în caz de necesitate, la decizia biroului 

Senatului, pot fi invitate persoane care nu sunt membri ai Senatului Studenţilor; 
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(6) La Şedinţele Senatului pot participa membrii conducerii universităţii, facultăţilor 
şi catedrelor.  

 
 

 
Art.15. Actele Senatului Studenţilor 

(1) În şedinţe, prin votul majorităţii membrilor prezenţi, Senatul Studenţilor adoptă 
hotărâri  obligatorii pentru studenţii UTM. În hotărârile Senatului Studenţilor pot 
fi prevăzute: 

a) obligaţiuni pentru Consiliile Studenţeşti a facultăţilor, a anumitor grupuri de 
studenţi sau tuturor studenţilor universităţii, obligatorii pentru executare; 

b) propuneri sau recomandări pentru decanate sau administraţia universităţii. 
(2) Biroul Senatului Studenţilor adoptă hotărâri ce ţin de executarea hotărârilor şi de 

convocarea Şedinţelor Senatului Studenţesc. 
 

VI. Dispoziţii finale 
 

Art.16. Propunerile şi recomandările Senatului Studenţesc sunt examenate de către 
administraţiile respective a facultăţilor sau Universităţii. Rezultatele examenării se aduc 
la cunoştinţă Senatului Studenţesc direct sau prin biroul acestuia într-o perioadă de 30 
zile. 
Art.17. Prezentul Regulament poate fi modificat  de către Senatul Studenţilor, cu 
majoritatea voturilor  membrilor aleşi. 
Art.18. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul adoptării. 
 
 

Aprobat la Adunarea Generală de constituire a Senatului 
 

Studenţilor UTM  din ___________________2006 
 


