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I. Dispoziţii generale 

1.1. Prezentul Regulament este elaborat în baza următoarelor  acte normative în vigoare:  

 Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014; 

 Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere 

ale instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei nr.10 din 14.01.2015; 

 Cartei Institutului Internațional de Management „IMI-NOVA”, aprobată prin Decizia 

Senatului IMI-NOVA, nr.6 din 26 iunie 2015 

 Statutului Institutului Internațional de Management „IMI-NOVA”. 

1.2.  Prezentul Regulament stabileşte cadrul normativ de organizare şi funcţionare a 

Senatului Institutului Internațional de Management IMI-NOVA (în continuare Senatul), care 

reprezintă organul colectiv suprem de conducere, format din personalul ştiinţifico-didactic şi 

nedidactic, ales prin votul secret al corpului profesoral didactic, din studenţi, aleşi de 

formaţiunile academice şi asociaţiile studenţeşti, din reprezentanţi ai organelor sindicale. Din 

oficiu sunt membri ai Senatului rectorul, vicerectorii, șefii departamentelor și șefii catedrelor.  

1.3. Durata mandatului Senatului este de 5 ani, sincronizată cu durata mandatului 

rectorului. Durata mandatului membrilor Senatului din rândul studenţilor este de un an, cu 

posibilitatea reînnoirii mandatului.  

1.4. Senatul promovează libertatea academică şi autonomia universitară, reprezintă 

comunitatea universitară și monitorizează, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare şi 

prevederile Cartei IMI-NOVA, activitatea conducerii executive, exercitată de către Rector şi 

Consiliul de Administraţie.  

1.5. Senatul colaborează, în spiritul colegialităţii academice, cu Consiliul pentru 

Dezvoltare Strategică Instituţională al IMI-NOVA.  

1.6. Senatul este format din 17 membri, inclusiv 14 reprezentanți ai corpului didactic și 3 

– ai studenților. Pentru formarea Senatului se înaintează candidaturi din partea corpului didactic 

și organizațiilor studențești. 

II. Drepturile și obligațiunile membrilor Senatului 

2.1. Membrii Senatului sunt în drept: 

a) să participe la ședințele Senatului;  

b) să participe prin vot deschis sau secret, la luarea deciziilor; 

c) să susţină, în fața Senatului, interesele colectivului pe care îl reprezintă, să participe la 

discutarea şi luarea deciziilor asupra chestiunilor abordate în şedinţele Senatului;  

d) să propună Senatului punerea în discuţie a unor chestiuni importante pentru IMI-NOVA, 

să interpeleze preşedintele, Biroul Senatului în diverse chestiuni;  

e) să ceară convocarea Senatului în şedinţă extraordinară.  
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2.2. Membrii Senatului sunt obligaţi:  

a) să fie prezenţi la lucrările Senatului şi să semneze pe lista de prezenţă şi votare secretă;  

b) să cunoască legislaţia în domeniul învăţământului superior şi Regulamentele interne 

ale ASEM;  

2.3. Drepturile şi obligaţiunile de mai sus se vor exercita şi îndeplini cu respectarea 

deontologiei şi eticii academice.  

2.4. Calitatea de membru al Senatului se pierde în temeiul:  

a) cererii (de retragere a calităţii de membru al Senatului);  

b) pierderii legăturii cu IMI-NOVA din motivul absolvirii studiilor, transfer, desfacerea 

contractului de muncă etc.  

III. Competențele și atribuțiile Senatului 

 3.1. Senatul, în principal, are următoarele competențe și atribuții: 

a) asigură respectarea principiului libertăţii academice şi al autonomiei universitare; 

b) elaborează şi aprobă Carta universitară; Regulamentul intern al IMI-NOVA, Codul 

deontologic, Regulamentele de activitate ale subdiviziunilor IMI-NOVA; 

c) elaborează şi aprobă Regulamentul privind modul de alegere a rectorului, în baza 

Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei; 

d) confirmă, fără drept de modificare, lista membrilor Consiliului pentru Dezvoltare 

Strategică Instituţională; 

e) aprobă Planul de dezvoltare strategică a IMI-NOVA; 

f) aprobă raportul anual al rectorului cu privire la activitatea financiară, didactică, ştiinţifică 

şi educaţională a IMI-NOVA; 

g) examinează subiectele principale privind dezvoltarea economică şi socială a IMI-NOVA, 

utilizarea fondurilor, aprobă proiectele cu privire la structura bugetului şi realizarea lui, 

căile de obţinere a veniturilor proprii, donaţii, lichidarea datoriilor etc.; 

h) aprobă bugetul instituţiei şi executarea acestuia; 

i) elaborează şi aprobă metodologiile şi regulamentele de organizare a activităţilor şi 

programelor de studii şi de cercetare din cadrul IMI-NOVA, precum şi metodologiile şi 

regulamentele de recrutare, angajare şi evaluare a cadrelor didactice; 

j) aprobă planurile de învăţământ; 

k) aprobă structura organizatorică şi funcţională a IMI-NOVA (aprobă fondarea, 

reorganizarea sau desfiinţarea catedrelor sau altor unităţi didactice, de cercetare şi 

administrative în baza propunerilor Consiliului Științifico - Metodic, rectorului sau 

Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională); 

l) aprobă regulamentul de elaborare a acordurilor şi de desfăşurare a programelor de 

cooperare naţională şi internaţională ale IMI-NOVA; 

m) acordă titluri didactico-ştiinţifice de conferenţiar şi profesor universitar; 

n) acorda titlul onorific de „Doctor Honoris Causa”; 

o) examinează şi aprobă premierea cadrelor didactice şi a studenţilor; 
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p) Senatul este în drept să pună în dezbatere orice problemă referitoare la procesul de 

învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, precum şi chestiuni ce ţin de activitatea social-

economică a IMI-NOVA. 

 

3.2. Senatul îndeplineşte şi alte competenţe şi atribuţii, conforme legislaţiei în vigoare şi 

Cartei IMI-NOVA.  

3.3. Senatul este condus de preşedintele Senatului - rectorul IMI-NOVA. 

 

IV. Ședințele Senatului și colaborarea interuniversitară 

4.1. Senatul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, şedinţe extraordinare şi şedinţe 

festive.  

4.2. Şedinţele ordinare ale Senatului se desfăşoară cel puţin odată la două luni, conform 

programării stabilite la începutul fiecărui an universitar. Convocarea şedinţelor ordinare ale 

Senatului se face de către Preşedintele Senatului, prin intermediul Secretarului Senatului cu cel 

puţin 5 (cinci) zile înaintea de data şedinţei. 

4.3. Şedinţele extraordinare pot fi solicitate de către Preşedintele Senatului, sau la cererea 

scrisă, înregistrată la Secretarul Senatului, a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Senatului şi se 

convoacă cu cel puţin 2 (două) zile înainte de şedinţă şi cu cel mult 10 (zece) zile după 

înregistrarea solicitării.  

4.4. Şedinţele festive ale Senatului se convoacă numai cu ocazii speciale.  

4.5. Convocarea membrilor Senatului se face individual. 

4.6. Cvorumul şedinţelor Senatului este de 2/3 din totalul membrilor Senatului. Senatul 

adoptă decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, dacă legislaţia în vigoare, Carta IMI-

NOVA sau altă reglementare internă nu prevede majoritate absolută ori calificată.  

4.7. De regulă, deciziile Senatului se adoptă prin vot deschis, dacă legislaţia în vigoare, 

Carta IMI-NOVA sau altă reglementare internă universitară nu prevede votul secret. Votul 

deschis se poate exprima prin ridicare de mâini sau prin apel nominal. Votul secret se exprimă 

prin buletine de vot.  

V. Dispoziții finale 

5.1. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legislaţiei în 

vigoare şi ale Cartei IMI-NOVA.  

5.2. Prezentul Regulament poate fi modificat de Senatul IMI-NOVA.  

5.3. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului IMI-NOVA din 29.08.2019 

și este în vigoare din această dată. 


