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REGULAMENTUL SENA

TUDENTESC

AL INSTITUTULUI DE CRIMINOLOGIE

I.

DISPOZITII GENERALE

1.1. Sfera de reglementare
1.l.l.prezentul regulament, elaborat in temeiul alin. 3, art. 136 din Codul Educatiei al Republicii Moldova nr. 152 din l7 iulie 2014.
I.l.z.Senatul Studenlesc este organul reprezentativ al studenlilor Institutului de $tiinte Penale gi Criminologie Aplicatd (Institutul de Criminologie), nonprofit gi apolitic[ infiintat in anul

Z1l4,la iniliativa unui grup de studenti al Institutului de Criminologie.
l.l.3.Activitatea Senatului Studenfesc are la bazd, argumentele gi principiile stipulate in
prezenful regulament.

l.l.4.Membrii Senatului studenfesc sunt studenJii Institutului de criminologie,

reprezen-

tanlii studentilor de la toate specialitdflle Institutului de Criminologie.
l.l.5.Dreptul Iarcprezentare a studenlilor Institutului de Criminologie gi obligativitatea includerii acestora in cadrul nivelelor decizionale ale Institutului de Criminologie decurg din principiile Declaraliei de la Lisabona gi sunt in concordanld cu principiile Procesului Bologna.
1.2. Sarcinile Senatului Studenfesc
l.Z.L Senatul Studenlesc igi promoveazl misiunea prin realizarea urmdtoarelor obiective:
a) promovarea dialogului intre studenJi, conducerea facultdlilor, administralia Institutului
de Criminologie;

promovarea culturii asigurlrii managementului cditafli in Institutul de Criminologie
prin participar ea Ia procesul de imbundtdtire a curriculei universitare; de predare - cercetare
evaluare a studentilor din Institutul de Criminologie;
c) contribuirea |a edificarea moral6, profesionald, social6, culturali gi economicd a studentilor Institutului de Criminologie, in spiritul traditiei universitare autohtone, pentru a oferi
societdfii personalitdli integre ;
d) reprezent area corect[ gi eficientd in procesul de administrare institu]ionald a studentilor
Institutului de Criminologie ca partener egal in procesul decizional, la orice nivel unde studentul

b)

-

este partener;

sprijinirea activitdlii legislativ-normative care vizeazd drepturile studentilor Institutului
de Criminologie in toate domeniile de activitate;
g) identificarea problemelor specifice studentilor Institutului de Criminologie 9i stimulatea
particip5rii tuturor studenfilor atdt in activitatea studenteascd, cdt gi in procesul de luare qi implementare a deciziilor.

e)
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1.3.

Atribu(ii

1.3.1. Senatul Studentesc

participl in conducerea generuld, a studenfilor Institutului de Cri-

minologie.
1.3.2.in scopul execut5rii atribuJiilor sale, Senatul Studenlesc coopereazd, cu conducerea
departamentelor, orgarizaliile obgtegti din cadrul Institutului de Criminologie, ONG-uri.

II. COMPETENTE
2.1. Senatul Studen(ilor:
a) supravegheazd respectar ea prezentului regulament;
b) dezbate probleme (ce Jin de competenla acestuia) cu care se confrunt[ studentii gi ia decizii pentru solutionare in termeni rezonabili;
c) este

in drept

sd instituie grupe de negociere pentru apdrarea drepturilor gi intereselor stu-

dentilor;
d) este responsabil gi supr av egheaz[ execut area

deciziilor adoptate ;
e) propune conducerii Institutului de Criminologie proiecte de hotdrdri ce au ca scop imbundtdJirea procesului de studii, ameliorarea situatiei studentilor, precum gi solutionarea problemelor acestora;
f) rcalizeazd, diferite proiecte in scopul imbunltatirii situaliei academice, sportive, socialculturale a studentilor Institutului de Criminologie;
g)reprezintd studenJii in cadrul relatiilor intra gi inter-universitare;
h)participd la soluJionarea litigiilor apdrute intre studenti, intre studenti gi administra{ie;
i) coordoneazd activitdlile studenlegti desfdgurate in cadrul Institutului de Criminologie;
j ) inaint eazd propuneri privind modifi car ea prezentului regulament.

III. MEMBRII SENATULUI STUDENTILOR
3.1. Membrii Senatului Studenfesc sunt studenfii Institutului de Criminologie.
3. 1 . I . Membru al Senatului Studenfesc poate fi orice student al Institutului de Criminologie
indiferent de forma de invdtdmdnt la care igi face studiile (cu frecvenfa, cu frecvenld redusd) sau

ciclul de studii (licent6, masterat), originea social6, etnie, getr, limb6, religie, opinii politice etc.
3.l.2.Durata mandatului de membru al Senatului Studentesc este de 2 (doi) ani, acegtia
avdnd dreptul de a fi realegi.
3.2. Alegerea studenfilor repr ezentan(i in Senatul Studenfesc
3.2.l.Pentru a organiza alegerile in Senatul Studenfesc se constituie o comisie electorald
compusd din reprezentanli ai organizariilor studentegti existente in numdr de 5 (cinci) persoane.
3.2.2.Comisia electoral[ igi alege, prin vot liber exprimat cu majoritatea simpld, pregedintele gi secretarul.
3.2.3.

Membrii Senatului Studentesc vor

fi alegi la adunarea

repre zentanlilor grupelor stu-

denlegti.

3.z.4.Membrii Senatului Studenfesc sunt alegi pe o perioadd de2 (doi) ani.
3.2.5.Rezultatele alegerilor sunt consemnate intr-un proces verbal, care gi va fi temeiul includerii in componenla Senatului Studenlesc.
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3'2.6.Dreptul de a fi observatori il au cadrele didactice, fogti studenti al Institutului
de
Criminologie gi candidalii in calitate de membru al Senatului Studenlesc.
3.2.7.Studentii care doresc sd candideze igi anun16 intgntia de a candida la comisia
electorald, constituitd in acest scop.
3.2.8.Pentru a se inscrie, candidafii sunt obligati sd depund o scrisoare de inten1ie gi
un
Curriculum Vitae. Neindeplinirea acestor obligalii atrage dupd sine invalidarea candidat.rrii.
i'
procesul de alegeri se va lua in considerare participarea candidatilor la activit6ji
extracurriculare
in cadrul Institutului de Criminologie, participarea la activitdli de voluntariat, confirmate prin
acte doveditoare, abilitalile manageriale, atitudinile, comportamentele etc.
3.2-9.Alegerile pentru studenfii reprezentanti se desfbqoard la cel mult 4 (patru)
s6ptam6ni
de la inceputul anului universitar. Pentru o perioadd de minim I (una) sdpt6m6n6
candidatii au
dreptul de a i$i sustine candidatura gi de a intreprinde o campanie electo rald,.
3.2-t0. Alegerile se desftgoard lanivel de grupb academicd, an de studii, program
de studii,
specialitate, ciclu de studii . Prezenla candidatului la gedinJa de alegere este obligatorie.
3.2.I1. Votul este secret sau deschis, ladecizia adundrii, unic gi direct.
3'2.12. Studentii voteazd,pebazaunui buletin de vot care include numele tuturor
candida{ilor. Buletinele de vot sunt puse intr-o urnd sigilat[.
3.2.13. Voturile sunt numdrate imediat dupd desftgurareaalegerilor.
3'2.l4.Devin studenti rcprezentanti, candidafii care primesc cele mai multe voturi, in ordi-

ne descrescdtoare.

3.3. Drepturile qi obligafiile membrilor Senatului Studenfesc
3.3.1. Membrii Senatului StudenJesc au dreptul:

a) s[ aleagd
de Criminologie;

9i sd fie ales in funcJiile de conducere ale Senatului Studenlesc al Institutului

b) sI aleagd 9i sd fie alegi in organele decizionale ale Institutului de Criminologie;
c) sd participe la activitdlile Senatului Studenlesc;
d) sd obfind orice informalie privind activit atea Senatului Studentesc;
e) s[ propund proiecte pentru dezbateri ce Jin de activi tateagi situatia studenfilor in cadrul

Institutului de Criminologie;
f) s[ foloseascl baza material[ a Institutului de Criminologie in activitatile sale de reprezentare, in conformitate ci obligaliile ce le revin;
'
g) s[ renun{e la calitatea de membru al Senatului Studentesc.
3.3.2. Membrii senatului studenlesc sunt obligaJi:
a) sI reprezinte interesele studentilor Institutului de Criminologie;
b) sd se ptezinte gi sd participe activ la gedinlele Senatului Studentesc;
c) sd informeze studenlii pe care ii reprezintd privind activitalile desfbgurate gi deciziile
luate in cadrul Senatului Studenfesc;
d) si asigure desemnareainformatiilor in timp util;
e) sI participe la toate activitdlile ce decurg din calit ateacare o de{in;
f) sd dea explicatii, la solicitare, studentilor pe careii reprezintd;
g) s[ fie in permanentd conlucrare/ colaborare cu studentii pe care ii reprezintd;
h) sd exercite alte atribulii ce le revin in calitatea de membri ai Senatului Studenlesc;
i) sd contribuie la formarea unei imagini pozitive a Institutului de Criminologie qi s[ o
promovezein interiorul gi in exteriorul instituJiei.
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3.4. incetarea

calitifii de membru al Senatului Studenfilor

(excluderea din Senatul

Studenfesc)
3.4.1. Calitatea de membru al Senatului Studenlesc inceteazd,

in cazul:

Institutului de Criminologie (din anumite motive);
b) finaliz5rii studiilor la Institutul de Criminol-ogie;
c) absentei nejustificate la 3 (trei) gedinJe consecutiv;
d) exercitdrii neadecvate a obligatiilor de membru al Senatului Studentesc.
3.4.2.Decizia privind excluderea se ia la gedinJa Senatului Studenlesc al Institutului de
Criminologie, cu majoritatea simpld de voturi.
a) exmatriculdrii din cadrul

IV. COMPONENTA $I CONDUCEREA SENATULU STUDBNTESC
4.1. Componenfa
4.l.l.Din Senatul StudenJesc fac parte reprezentantii studentilor Institutului de Criminologie, alegi in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

4.1.2.in scopulrealizdrii obiectivelor propuse in cadrul Senatului Studenlesc se pot crea gi
echipe specializate in anumite probleme in componenla cdrora pot fi incluse gi persoane ce nu
fac parte din Senatul Studentesc.
4.2. Organigrama Senatului Studenfesc consti din:
a) pregedinte;
b) un vicepregedinte;
c) coordonatori de departamente;
d) secretar executiv.
4.3. Departamentele Senatului Studenfesc
4.3.1. Activitatea departamentelor este condusd de cdtre coordonatorii acestor4 gi se constituie din minimum 3 (trei) membri.

4.3.2.Dintre membrii departamentelor fac parte reprezentanfii specialit?ifilor Instituhrlui de
Criminologie, in baza liberei asocieri.
+.3.3.in cadrul Senahrlui Studentesc vor fi constituite urmdtoarele departamente: '
a) activitate gtiinfificd 9i cooperare cu alte instituJii;
b) activitate sportivd gi cultural-pahioticd;
c) ghidare in carieri 9i promovarea imaginii Institutului de Criminologie.

'

4.4. Atribufiile pregedintelui Senatului Studenfesc
4.4.l. Pregedintele Senatului Studenlesc este ales, prin vot secret gi direct, in functie de c[tre adunarea Senahrlui Studentesc pe un termen de 2 (doi) ani qi se subordoneaztr doar acesteia.
El este persoana cu cea mai inafte flrnctie a organizaliei respective gi nu poate define, concomitent, alte functii similare.
4.4.2.Pregedintele Senahrlui Studentesc are urmitoarele atributii:
a) realizeazd conducerea executivi a organului Senatului Studenlesc respectiv;
b) reprezintl Senatul Studen{esc in relaliile cu administratia Institutului de Criminologie,
in relaJiile inter-universitare; organele de stat qi cele obgtegti, organizatiile studenlegti nationale gi
intemationale;
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c) administreazdtoate actiunile

de proiectare, organizare gi desfb$urare a activitdlii Senatu-

lui Studenlesc;
d) face declaralii, adresdri gi apeluri in numele organului Senatului Studenfesc respectiv;
e) convoacd gedinlele gi aprobd ordinea de zi a gedintelor Senatului Studenfesc;
D coordoneazd, monitorizeazl, gi rdspunde pentru executarea deciziilor Senatului Studenfesc;

g) prezint[ anual adundrii generale a Senatului Studenfesc ddri de seamd privind activitdlile executate;

h) rdspunde la cererile, petifiile gi solicitdrile care ii sunt asumate;
i) inainteazd propuneri privind alegerea gi eliberarea din functie a vicepregedintelui/ secretarului Senatului Studenfesc;
j) alte atributii care nu contravin legislatiei in vigoare.
4.4.3.in cazul in care pregedintele lipsegte, atributiile acestuia sunt exercitate de cdtre vicepregedinte. in cazul lipsei gi a vicepregedintelui, atributiile pregedintelui vor fi exercitate de cdtre
secretarul executiv.

4.5. Atribufiile vice-pregedintelui Senatului Studenfesc
4.5.l.Vice-pregedintele Senatului Studenfesc este propus de cdtre pregedintele Senatului
Studenfesc, votat prin vot secret gi direct la prima gedintd a Senatului Studenlesc, de regul6, pe
un termen de I (unu) an.
4.5 .z.Vice-pre gedintele Senatului Studenf esc are urmdtoarele

atribulii

:

a) exercitd interimatul in conducerea organului Senatului Studenfesc respectiv;
b) asigurd colaborarea Senatului Studenfesc cu alte organiza\ii;
c) moni torizeazl activit atea subdiviziunilor institutionale studente gti ;
d) alte atributii care nu contravin legislatiei in vigoare.
4.6.

Atribufiile secretarului executiv al Senatului Studenfesc

4.6.1. Secretarul executiv al Senatului Studentesc indeplinegte urmdtoarele

atribulii princi-

pale:

a) efectueazd apelul nominal gi line evidenta participdrii la gedinlele Senatului Studenlesc;
b) numdra voturile gi il informeazd,pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecdrei hotdrAri gi asuprarezultatului

votdrii;

'

c) intocmegte avizele, procesele-verbale, declaratiile etc. ale gedinfelor;
d) informeazdmembrii Senatului Studenfesc despre data desfbgurdrii gedintelor;
e) asigurd informarea membrilor organului Senatului Studen{esc Ai pune la dispozi{ie toate
documentele necesare desfrgurdrii activitdlii ;
0 alte atributii organizatorice care nu contravin legislatiei in vigoare.
4.7. $edin(ele Senatului Studenfesc
4.7.1. Senatul Studentesc se intrunegte in qedinte ordinare nu mai rar de
gi in gedinte extraordinare de c6te ori este necesar.

I (una) datd in lund

.2.Senatul Studenfesc se poate intruni in gedinle extraordinare in cazuri exceplionale la
iniliativa rectorului Institutului de Criminologie, pregedintelui Senatului Studenlesc, gefilor departamentelor sau la cererea a tl3 din membrii Senatului Studentesc.
4.7.3.Convocarea Senatului Studenlesc este de competenJa conducerii acestuia gi se anun!d, in prealabil, cu 3 (trei) zile, inclusiv ordinea de zi.
4.7
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4.7.4.$edintele sunt considerate deliberative in caz cd la ele particip[ majoritatea membri-

lor alegi.
4.7.5.La gedintele Senatului Studenlesc, in caz de necesitate, la decizia membrilor Senatului Studenfesc pot fi invitate persoane care nu sunt membri ai Senatului Studen{esc.
4.7.6.Fiecare gedinJ6 va fi reflectatd in procese-verbale care se pdstreazdla secretarul executiv al Senatului Studenfesc, la solicitare, se pune la dispozilia membrilor Senatului Studentesc.
4.8. Actele Senatului Studenfesc
4.7.L in activitatea sa, prin votul majoritdlii membrilor prezenli, Senatul Studenlesc inainteaz6, conducerii Institutului de Criminologie, recomanddril proiecte gi hotirdri/ dispozilii, care
sunt obligatorii pentru studentii Institutului de Criminologie, dupd aprobarea de cdtre conducerea

Institutului de Criminologie.

v. DISPOZTTII FINALE
5.1. Conducerea Institutului de Criminologie va susJine gi va asigura Senatului Studenlesc
condilii adecvate pentru activitate.
5.2. Modificdrile prezentului regulament vor avea valoare juridicd numai dacd au fost
aprobate la adunarea Senatului Studenfesc cu prezenlaa2l3 dinmembri alegi gi confirmate ulterior prin ordinul rectorului Institutului de Criminologie.
5.3. Prczentul regulament intrd in vigoare din momentul aprobdrii de Senatul Institutului
de Criminologie.
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