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Capitolul I. Principii generale
Art. 1. Prezentul Regulament al Senatului USARB este elaborat în conformitate cu: Codul
Educației nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea
organelor de conducere ale instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova, aprobat
prin Ordinul Ministrului Educației nr. 10 din 14.01.2015, Carta Universității de Stat ”Alecu
Russo” din Bălți, aprobată prin Decizia Senatului USARB, Regulamentul cu privire la modul de
ocupare a posturilor didactice în Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, aprobat prin
Hotărârea Senatului nr. 8 din 18.12.2013, Regulamentul cu privire la modul de ocupare a
postului de șef de catedră în Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, aprobat prin
Hotărârea Senatului (proces-verbal nr. 11 din 26.03.2014), Regulamentul cu privire la modul de
ocupare a postului de decan al facultății în Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți,
aprobat prin Hotărârea Senatului (proces-verbal nr. 8 din 18.12.2013), Regulamentul Comisiei
Electorale a USARB,Codul de etică al USARB.
Art. 2. (1) Senatul universitar reprezintă organul colectiv suprem de conducere al Universității
de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB).
(2) Senatul are funcţii de deliberare și decizie, realizînd controlul asupra activității executive
exercitată de către rector și Consiliul de administrație, în concordanţă cu Codul Educaţiei nr. 152
din 17.07.2014, cu principiile autonomiei universitare, cu prevederile Cartei Universităţii,
precum şi cu propriile sale hotărîri.
(3) Senatul colaborează cu CDSI al USARB.
(4) Hotărîrile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organele executive şi
administrative ale Universităţii, precum şi pentru întreaga comunitate universitară. Ele pot fi
modificate și abrogate numai de către Senat.
Art. 3. (1) Senatul este format din personal ştiinţifico-didactic şi nedidactic titular al USARB,
ales prin votul secret al corpului profesoral-didactic al subdiviziunilor, din studenţi, aleşi de
formaţiunile academice şi asociaţiile studenţeşti, din reprezentanţi ai organelor sindicale, în
conformitate cu Regulamentul instituţional elaborat în baza Regulamentului-cadru, aprobat de
Ministerul Educaţiei.
(2) Membri ai Senatului din rîndul personalului ştiinţifico-didactic şi ştiinţific pot fi persoanele
care deţin cel puţin titlurile de doctor sau de conferenţiar universitar.
(3) Colectivele facultăţilor pot alege cîte un membru de onoare al Senatului. Membrii de onoare
ai Senatului au drepturi similare cu senatorii titulari, excepţie făcînd dreptul de vot.
(4) Membrii Senatului sunt aleşi prin vot direct și secret:
- din rîndul personalului ştiinţifico-didactic și ştiinţific – aleşi de adunarea generală a
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titularilor facultăţilor;
- din rîndul personalului nedidactic – aleşi de adunarea generală a personalului nedidactic
titular al facultăţilor și al Bibliotecii Științifice Universitare (BȘU);
- din rîndul studenţilor – aleşi de adunările generale ale

reprezentanţilor formaţiunilor

academice şi asociaţiilor studențeşti;
- din rîndul reprezentanţilor organizațiilor sindicale – aleși de adunările generale ale
reprezentanţilor organizațiilor sindicale, în conformitate cu prezentul Regulament.
(6) Sunt din oficiu membri ai Senatului rectorul, prorectorii şi decanii facultăţilor.
Art. 4. (1) Durata mandatului senatului este de 5 ani, sincronizată cu durata mandatului
rectorului. Durata mandatului membrilor Senatului din rîndul studenților este de un an, cu
posibilitatea reînnoirii mandatului.
(2) În cazul în care apar locuri vacante în Senat, acestea se vor ocupa de către persoane, care
reprezintă aceeaşi structură, alese conform art.2 (5) a prezentului Regulament. Mandatele, astfel
obţinute, au durata pînă la finele legislaturii.
(3) Noii senatori vor fi desemnați conform acelorași proceduri prin care au fost desemnați
predecesorii.
(4) Calitatea de senator se pierde în următoarele cazuri:
- demisie, la inițiativa senatorului;
- declararea incapacității sau decesului senatorului;
- alegerea sau numirea în funcții incompatibile cu statutul de senator;
- alegerea într-o funcție de conducere în cadrul altor instituții;
- încetarea raporturilor de muncă cu USARB;
- încheierea ciclului de studii în care senatorul-student a fost ales;
- lipse nemotivate de la trei ședințe ale Senatului;
- abateri grave de la normele de conduită universitară, de la prevederile Cartei Universității,
ale prezentului Regulament sau ale hotărîrilor Senatului;
- retragerea mandatului cu 50% +1, la prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor
colectivului care l-a ales;
- transferul senatorului de la o subdiviziune la alta.
(5) Pierderea statutului de senator se discută și se votează cu 2/3 din numărul total al senatorilor.
(6) Hotărârea Senatului cu privire la pierderea statutului de senator intră în vigoare la data
publicării în Buletinul Senatului și este adusă la cunoștință comunității academice prin publicare
și pe pagina Web a Universității.
(7) Calitatea de senator nu se pierde în cazul în care un membru al Senatului se transferă în altă
funcție din aceeași categorie din cadrul subdiviziunii care l-a ales.
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Art. 5. (1) Rectorul este Preşedintele Senatului.
(2) Pe perioada absenței temporare a Preşedintelui Senatului, atribuţiile acestuia vor fi exercitate
de către Vicepreşedinte.
(3) În cazul lipsei din Universitate a Președintelui și Vicepreședintelui Senatului, acesta este
prezidat de unul din prorectori desemnat de către rector.
(4) Secretarul ştiinţific al Senatului este ales de către Senat și numit prin ordinul rectorului.
Art. 6. Alegerea membrilor Senatului este organizată conform procedurii stabilite de prezentul
Regulament şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Electorale a USARB.

Capitolul II. Alegerea membrilor Senatului
Art.7. (1) Cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea mandatului, Senatul în funcţie,
prin decizie, declanșează procesul de alegere a unei noi componențe, fixează data începutului
campaniei electorale şi data primei şedinţe a Senatului nou ales.
(2) Comisia Electorală Universitară elaborează, aprobă și face public calendarul alegerilor
membrilor Senatului pentru fiecare subdiviziune.
(3) Procesul electoral nu poate avea loc într-un termen mai scurt de 15 (cincisprezece) zile de la
data anunțării lor.
(4) Anunțul privind desfășurarea alegerilor se publică pe pagina Web a USARB și pe paginile
Web ale Facultăților, fiind dublate și de plasarea avizelor pe panourile de afișaj din blocurile de
studii, căminele studențești și alte locații universitare.
(5) Dreptul la înaintarea candidaților aparține subdiviziunilor USARB.
(6) La adunările generale de alegere a reprezentanților subdiviziunilor în Senat, este obligatorie
prezența a cel puțin unui membru al Comisiei Electorale Universitare, altul decît cel desemnat de
structura în care au loc alegerile. Președintele Comisiei Electorale Universitare va numi membrul
(membrii) care vor participa la monitorizarea alegerilor respective.
(7) Rezultatele alegerilor în Senat pentru fiecare subdiviziune vor fi consemnate în procese
verbale și comunicate, prin transmiterea unui exemplar, Comisiei Electorale Universitare.
Formularul tipizat al procesului verbal de alegere a reprezentanților în Senat se elaborează și se
aprobă de către Comisia Electorală Universitară.
(8) Contenstațiile cu privire la organizarea alegerilor reprezentanților în Senat se depun în formă
scrisă, într-un termen de 5 (cinci) zile lucrătoare. Rezultatul examinării contestației se comunică
petiționarului, într-un termen de 3 (trei) zile lucrătoare. În cazul cînd Comisia Electorală
Universitară constată că, în procesul organizării alegerilor, au fost încălcate prevederile legale în
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vigoare, aceasta va organiza, în condițiile stabilite de prezentul Regulament, noi alegeri în cadrul
subdiviziunii respective.
(9) După desfășurarea alegerilor reprezentanților în Senat și preluarea proceselor verbale
respective, Comisia Electorală Universitară aprobă, în ședință publică, rezultatele alegerilor
consemnându-le într-un proces verbal, întocmit în 3 (trei) exemplare originale, semnat de către
toți membrii Comisiei prezenți la ședință.
(10) Comisia Electorală Universitară prezintă Senatului, în termen de 5 (cinci) zile de la
încheierea procesului electoral, procesul verbal privind rezultatele alegerilor senatorilor.
Art.8. Senatul validează rezultatele alegerilor, emite hotărârea de constituire a noului Senat și
stabilește perioada mandatului acestuia.

Capitolul III. Structura Senatului
Art. 9. (1) Numărul membrilor Senatului USARB este de 45 de persoane.
(2) Cota reprezentativă pentru fiecare subdiviziune se stabilește în conformitate cu Regulamentul
- cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ
superior din Republica Moldova, aprobat de Ministerul Educaţiei, cote distribuite după cum
urmează:
a) 10 membri personal din oficiu: rectorul – 1; prorectori – 5; decani – 4;
b) 20 de membri personal ştiinţifico-didactic din cadrul facultăţilor: cîte 5 membri de la
fiecare facultate;
c) 3 membri personal nedidactic (1 din cadrul Bibliotecii Științifice Universitare și 2 din
cadrul facultăților);
d) 1 membru – reprezentant al organizaţiei sindicale a angajaţilor;
e) 11 membri studenţi: 8 studenţi - ciclul licenţă/masterat (cîte 2 studenți de la fiecare
facultate); 2 studenţi - ciclul III doctorat; 1 membru – reprezentant al organizaţiei sindicale
studenţeşti.
Art. 10. Organele și structurile Senatului sunt:
a) Biroul Senatului;
b) Comisiile permanente;
c) Comisiile ad - hok;
d) Secretariatul Senatului.
Art. 11. (1) Funcţionarea Senatului între şedinţe este asigurată de Biroul Senatului, constituit
din: preşedinte, prorectori, secretar ştiinţific, un student.
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(2) Biroul Senatului se întruneşte în ședințe ordinare (lunar) și extraordinare (după caz).
(3) Biroul Senatului are următoarele competențe și atribuţii:
- propune ordinea de zi a ședințelor Senatului;
- convoacă Senatul în şedinţe ordinare şi ad-hok şi pregăteşte documentele necesare
desfăşurării acestor şedinţe;
- informează comunitatea academică despre deciziile Senatului și inițiativele CDSI;
- analizează şi propune spre aprobare Senatului strategiile de colaborare în domeniile:
academic, științific, economic, cultural, sportiv, la nivel național și internațional;
- propune Senatului spre aprobare constituirea comisiilor permanente și a comisiilor ad-hok;
- coordonează activitatea comisiilor Senatului;
- examinează sesizările privind cazurile de încălcări grave de către senatori a prevederilor
prezentului Regulament și propune spre aprobare Senatului proiecte de decizii.
- coordonează activitatea Secretariatului Senatului.
(4) Şedinţele Biroului Senatului sunt deliberative în prezenţa a două treimi din membrii acestuia.
(5) În exercitarea competențelor și atribuţiilor sale, Biroul Senatului adoptă deciziile cu
majoritatea simplă de voturi.
Art. 12. (1) Preşedintele Senatului are următoarele competenţe şi atribuţii:
a) convoacă ședințele Senatului şi ale Biroului Senatului;
b) coordonează activitatea Biroului Senatului;
c) prezidează şedinţele Senatului
d) coordonează activitatea comisiilor Senatului.
e) reprezintă Senatul în relaţiile cu Consiliul de Administraţie al USARB.
f) invită la şedinţele Senatului reprezentanţi ai structurilor administrative ale USARB, la
solicitarea senatorilor.
(2) Reprezintă Senatul în raporturile acestuia cu organisme similare ale altor instituţii de
învăţămînt superior și de cercetare din ţară şi străinătate.
(3) Semnează și propune spre apobare Senatului convenţii şi protocoale de colaborare cu
organisme similare ale altor instituţii de învăţămînt superior și de cercetare din ţară şi străinătate.
(4) Asigură cadrul democratic al dezbaterilor în Senat.
(5) Exprimă poziţia Senatului în mass-media.
Art. 13. (1) Preşedintele Senatului se va manifesta apolitic, echidistant şi echilibrat în toate
circumstanțele.
(2) Preşedintele Senatului va promova deontologia şi etica academică, precum şi interesele
USARB, pe parcursul exercitării mandatului.
Art. 14. Vicepreşedintele Senatului are următoarele competențe și atribuţii:
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a) suplinește Preşedintele în cazul când acesta este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile;
b) îndeplinește alte atribuții prin hotărîre de Senat.
Art. 15. (1) Secretarul științific al Senatului are următoarele competențe și atribuţii:
a) pregăteşte și aduce la cunoștință senatorialor materialele necesare pentru activitatea
ședințelor Senatului și Biroului Senatului (ordinea de zi, proiecte de documente, proiecte de
decizii, rapoarte, etc.);
b) redactează hotărîrile şi procesele verbale ale ședințelor Senatului și Biroului Senatului;
b) asigură corectitudinea întocmirii proceselor verbale și a extraselor;
c) redactează demersurile din partea Senatului către instituțiile abilitate naționale și
internaționale;
d) verifică și validează documentele din dosarele înaintate spre concurs și spre organele de
conferire a gradelor științifice și a titlurilor științifico-didactice.
(2) În exercitarea competențelor și atribuţiilor, Secretarul Științific este ajutat de Secretarul
tehnic al Senatului.
Art. 16. (1) Comisiile sunt organe de lucru specializate ale Senatului, destinate să faciliteze
adoptarea hotărîrilor în domeniul lor de competență.
(2) Comisiile permanente ale Senatului USARB sunt:
- Comisia de Concurs (va fi constituită doar din senatori deținători a gradelor științifice și
titlurilor științifico-dedactice);
- Comisia Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământ;
- Comisia Cercetarii și Excelenței Științifice;
- Comisia pentru Proiecte şi Relații de Parteneriat;
- Comisia Buget, Finanţe şi Gestionarea Resurselor;
- Comisia pentru Activităţi Studențești;
- Comisia de Etică Profesională;
- Comisia de Imagine și Strategii;
- Comisia Juridică, Cenzori și Audit Intern.
Art. 17. (1) Fiecare senator este obligat să activeze cel puțin în cadrul unei comisii permanente.
Un senator poate face parte din maxim două comisii permanente.
(2) Comisiile permanente ale Senatului sunt instituite în baza propunerii Biroului Senatului sau a
unor senatori și aprobate prin decizia Senatului.
(3) Componenţa nominală a comisiilor se aprobă de către Senat prin vot deschis, cu majoritate
simplă de voturi.
(4) Comisiile permanente și cele ad-hok sunt formate din cel puţin cinci membri. În şedinţa de
constituire, fiecare Comisie îşi va alege, prin vot deschis, cu majoritate simplă de voturi, un
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președinte și un secretar.
(5) Comisiile îşi elaborează propriul Regulament de funcţionare, care va fi validat de către Senat.
(6) În activitatea lor, Comisiile pot solicita administrației USARB informații, sprijin documentar
și logistic. Administrația este obligată să ofere acest sprijin.
(7) Materialele și rapoartele elaborate de Comisii, semnate de președinții acestora, vor fi predate
Biroului Senatului, care le va supune dezbaterii în plen.
Art. 18. (1) Preşedinţii Comisiilor convoacă şi prezidează lucrările acestora.
(2) Şedinţele Comisiilor sunt deliberative în prezenţa a 2/3 din membri.
(3) Preşedinţii şi secretarii Comisiilor permanente pot fi schimbaţi din funcţie la solicitarea a cel
puţin 1/3 din membrii ei.
Art. 19. (1) Comisiile permanente ale Senatului au următoarele competențe și atribuţii:
- elaborează şi/sau avizează propuneri de proiecte și de regulamente asociate domeniului lor
de competenţă și le propune spre aprobare Senatului;
- examinează și avizează cu cel puțin 7 zile înainte de sedința Senatului, rapoartele și
proiectele hotărîrilor elaborate de senatori, de CDSI și de către membrii comunității academice;
- propun Senatului pentru dezbatere și aprobare subiecte de interes major ce vizează
activitatea curentă și de durată a Universității, efectuează analize și prezintă rapoarte;
- propun proiecte de hotărîri plenului Senatului.
(2) Preşedinţii Comisiilor pot invita la şedinţele acestora reprezentanţi ai structurilor
administrative.
Art. 20. (1) Avizele şi rapoartele Comisiilor permanente trebuie să întrunească acordul
majorităţii simple a membrilor acesteia.
(2) Avizele şi rapoartele Comisiilor permanente se semnează de către preşedinţii şi secretarii
acestora. În cazul unor opinii separate, formulate de către membrii Comisiilor, acestea vor fi
redactate în scris şi vor fi anexate.
(3) Avizele şi rapoartele Comisiilor sunt prezentate în plenul Senatului de către preşedinţii
acestora sau de către un raportor desemnat de către membrii Comisiei.
(4) Toate tipurile de rapoarte, analizate și avizate de către Comisii, constituie baza proiectelor de
hotărîri ale Senatului.
Art. 21. (1) Pentru examinarea problemelor care nu ţin de competenţa Comisiilor permanente,
Senatul, la propunerea a cel puţin 1/3 din membri, poate constitui Comisii ad-hok.
(2) Atribuţiile și perioada de activitate a Comisiilor ad-hok sunt stabilite și aprobate de către
Senat.
Art. 22. Structurile academice şi administrative ale Universităţii au obligaţia de a răspunde
interpelărilor Comisiilor Senatului, precum şi cererilor formulate de către senatori.
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Capitolul IV. Competențele și atribuţiile Senatului
Art. 23. (1) Senatul are următoarele competenţe şi atribuţii:
a) asigură respectarea principiului libertăţii academice şi al autonomiei universitare;
b) aprobă:
- Carta USARB elaborată de către o Comisie ad-hok a acestuia (cu 2/3 de voturi din numărul
total de senatori);
- Codul de Etică şi Conduită Academică;
- Regulamentul Senatului;
- Regulamentul Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională;
- Regulamentul Consiliului Științific;
- Regulamentul Consiliului de Administrație;
- Regulamentele de activitate ale subdiviziunilor USARB;
- Regulamentul Comisiei Electorale a USARB;
- Regulamentul de elaborare a acordurilor şi de desfăşurare a programelor de cooperare
naţională şi internaţională ale USARB;
- Planul de dezvoltare strategică al USARB coordonat de către CDSI și elaborat de către
Consiliul de Administrație al acesteia;
- Planul de activitate al Senatului elaborat de către Comisiile Senatului;
- bugetul USARB;
- raportul anual al rectorului cu privire la activitatea financiară;
- raportul anual de activitate al prorectorilor;
- planurile de învăţământ şi modificările acestora;
- formarea și aderarea la consorţii, respectiv fuziunea cu alte universităţi;
- afilierea universităţii la organisme academice şi profesionale naţionale şi internaţionale;
- lista nominală a bursierilor pentru bursele naționale şi cele conferite de Senat şi de către alte
instituții;
- planurile și rapoartele anuale de activitate ale departamentelor USARB;
c) elaborează și aprobă:
- Regulamentul privind modul de alegere a rectorului;
- Regulamentul privind admiterea la USARB;
- Regulamentul de premiere a cadrelor USARB;
- metodologia de salarizare și stimulare a personalului USARB;
- metodologiile şi regulamentele de organizare a activităţilor şi programelor de studii şi de
cercetare din cadrul USARB;
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- structura organizatorică şi funcţională a USARB (înființarea, reorganizarea prin fuziune
(contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare a facultăţilor,
catedrelor, departamentelor sau altor unităţi didactice, de cercetare şi administrative în baza
propunerilor Consiliilor facultăţilor, Rectorului sau Consiliului pentru Dezvoltare Strategică
Instituţională);
d) confirmă componența membrilor CDSI;
e) examinează chestiunile principiale privind dezvoltarea economică şi socială a USARB,
utilizarea fondurilor;
f) examinează și aprobă raportul trimestrilal al contabilității USARB;
g) alege prin vot secret, cu majoritate simplă, în funcțiile ştiinţifico-didactice de conferenţiar
şi profesor universitar;
h) alege prin vot secret cu majoritate simplă decanii facultăților, șefii de catedre și șefii
departamentelor cu drept decizional;
i) acorda titlul onorific de „Doctor Honoris Causa” și „Profesor Emeritus” al USARB;
j) aprobă candidaturile universitarilor propuse pentru acordarea distincțiilor de stat și titlurilor
onorifice;
k) examinează şi aprobă propunerile CDSI privind salarizarea, premierea și stimularea
materială a membrilor comunității academice.
2) Senatul este în drept să ia în dezbatere probleme și chestiuni ce țin de organizarea și
finalitatea procesului de învăţămînt, de cercetare ştiinţifică și de activitatea social-economică
ale USARB.
3) Senatul este obligat să promoveze și să apere interesele și proprietățile USARB, și ale
membrilor comunității universitare în instanțele naționale și internaționale.
Capitolul V. Drepturile şi obligaţiunile senatorilor
Art. 24. Senatorii au următoarele drepturi:
- să participe la şedinţele Senatului, ale Comisiilor permanente și/sau ale celor ad-hok;
- să participe la examinarea și dezbaterea problemelor prezentate la ședințele Comisiilor și
cele ale Senatului;
- să participe prin vot la luarea hotărîrilor;
- să propună Senatului luarea în discuţie a problemelor de importanță majoră pentru USARB;
- să adreseze interpelări Preşedintelui, Biroului, Comisiilor Senatului şi managerilor
subdiviziunilor;
- să solicite convocarea Senatului în şedinţă extraordinară, conform prezentului Regulament.
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Art. 25. Senatorii au următoarele obligații:
- să participe la ședințele Senatului şi să certifice prezența și participarea la vot secret prin
semnătură. Se consideră motivate absenţele în caz de boală sau de aflare în delegaţii de
serviciu.
- să cunoască și să respecte legislaţia în domeniul învăţămîtului superior și cercetare,
Regulamentele interne ale USARB;
- să prezinte Secretariatului Senatului, cu cel puţin 3 zile înainte de ședință, propunerile de
includere în ordinea de zi a problemelor ce urmează a fi dezbătute, precum și a proiectelor de
hotărîri.
- să respecte deontologia academică.
Art.26. (1) În luările de cuvînt, senatorii vor respecta regulile deontologiei academice, precum și
dreptul celorlalți senatori de a-și exprima opinia. Luările de cuvînt nu vor depăși 5 (cinci)
minute.
(2) Prin decizia Senatului, Președintele poate suplimenta sau reduce durata luărilor de cuvînt
cu/la 3 (trei) minute, sau poate retrage dreptul la intervenție senatorului, care nu se conformează
prevederilor prezentului articol.
(3) Președintele Senatului acordă dreptul la cuvânt în baza listei întocmite în prealabil. În funcție
de complexitatea ordinii de zi, numărul vorbitorilor poate fi limitat.
(4) Sunt interzise schimbul direct de replici și interpelările verbale directe între senatori, precum
și nerespectarea ordinii înscrierilor la luările de cuvânt. Replica la discursul unui antevorbitor,
trebuie autorizată de către Președintele ședinței.
(5) Senatorii care nu au reușit să-și exprime opinia verbal, cu privire la problemele discutate, au
dreptul să-și exprime opinia în scris, transmițând-o Președintelui Senatului în termen de două
zile de la data închiderii ședinței, prin înregistrarea acesteia la Secretariatul Senatului.
(6) În cazuri extreme, Președintele Senatului poate dispune, cu votul majorității simple a
senatorilor, îndepărtarea din sală a celor care, prin conduita lor, grevează desfășurarea ședinței.
Capitolul VI. Şedinţele Senatului
Art. 27. Senatul se întruneşte în şedinţe ordinare, ad-hok și festive. Şedinţele ordinare au loc
lunar, în cea de-a treia zi de miercuri a lunii, cu excepţia lunilor iulie şi august şi sunt anunţate cu
cel puţin 10 (zece) zile înainte. Şedinţele ad-hok, solicitate de către președintele Senatului sau
prin cererea înregistrată la Secretariatul Senatului a cel puțin 1/3 din numărul senatorilor se
convoacă cu cel puțin 48 (patruzeci și opt) de ore înainte de ședință, dar nu mai tîrziu de 10
(zece) zile de la înregistrarea solicitării.
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Art. 28. (1) Şedinţele Senatului sunt deliberative, dacă la ele sunt prezenţi cel puțin 2/3 din
numărul senatorilor.
(2) Deciziile Senatului, inclusiv cele legate de alegeri, se adoptă cu o majoritate simplă de voturi.
(3) Deciziile cu caracter normativ devin obligatorii de la data publicării în Buletinul Senatului și
pe site-ul USARB, iar cele cu caracter administrativ, economic şi financiar se confirmă și prin
ordinul rectorului.
(4) Deciziile cu privire la alegerile în funcții științifico-didactice și administrative se iau prin vot
secret.
(5) Decizia Senatului privind alegerea în funții ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice este validă, dacă
au participat la vot cel puţin 2/3 din membrii Senatului, iar rezultatele votării sunt considerate
valabile, dacă au votat „pro” cel puţin 50%+1 din numărul senatorilor prezenți la ședință.
(6) Deciziile privind ocuparea posturilor de șef de catedră, șef de departament (cu funcție
decizională) și decan sunt considerate valabile pe bază de vot secret la care participă 2/3 din
membrii Senatului. Este considerat ales candidatul care a acumulat nu mai puțin de 50%+1 din
voturile senatorilor prezenţi la şedinţă.
(7) Carta universitară se aprobă prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Senatului.
Art. 29. (1) Votul este direct și poate fi deschis sau secret. Votul deschis se poate exprima prin
ridicare de mîini sau prin apel nominal. Votul secret se exprimă prin buletine de vot.
(2) Pentru hotărârile care se iau prin vot secret, Președintele Senatului va anunța, înainte de
exprimarea votului, procedura de vot și modul în care se completează buletinele de vot. În acest
caz, utilizarea unei urne este obligatorie. În celelalte cazuri, numărarea voturilor va fi efectuată
de Secretariatul Senatului.
Art. 30. Chestiunile din ordinea de zi ale ședințelor ordinare și ad-hok ale Senatului se
finalizează prin:
- aprobare a documentelor prevăzute în art.22 lit.(b) al prezentului Regulament;
- validări sau invalidări ;
- adoptarea declaraţiilor și/sau luarea de atitudini în privinţa problemelor sau evenimentelor
de importanţă majoră pentru USARB.
Art. 31. (1) Dezbaterile Senatului se înregistrează obligatoriu prin mijloace audio. Materialele
aprobate de Senat sunt redactate în formă finală, în baza înregistrărilor audio.
(2) Materialele aprobate în Senat sunt obligatoriu semnate de către președintele ședinței și
contrasemnate de către secretarul științific.
Art. 32. Lucrările şedinţelor Senatului, ale Biroului Senatului şi ale comisiilor se consemnează
în procese verbale, îndosariate în registre speciale. La procesele verbale ale Senatului are acces
orice senator, în prezenţa secretarului științific.
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Art. 33. Şedinţele Senatului sunt publice pentru toți membrii cominității academice. Persoanele
care nu sunt senatori pot participa fără drept de vot. În cazuri excepționale, prin votul a 2/3 din
senatori, ele pot fi declarate secrete.
Art. 34. (1) Deciziile adoptate de către Senat sunt obligatorii pentru toți membrii comunității
USARB. Toate persoanele cu funcții de conducere academică și administrativă din cadrul
USARB au obligația de a răspunde la interpelările Președintelui Senatului și ale membrilor
Comisiilor Senatului.
(2) Refuzul de a răspunde la interpelările Președintelui Senatului și ale membrilor Comisiilor
constituie o încălcare a normelor de integritate academică și se sancționează disciplinar.
Art. 35. Fiecare membru al USARB poate sesiza Senatul privitor la încălcarea libertății sale
academice sau la încălcarea unor decizii ale Senatului. Sesizările se depun în scris la Secretarul
Senatului.
VII. Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 36. Modificarea prezentului Regulament se poate face în ședințe ale Senatului legal
constituit, cu votul majorității simple a celor prezenți, după consultarea membrilor Senatului.
Art. 37. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de către Senat și publicării în
Buletinul Senatului și pe pagina Web a USARB

APROBAT
la şedinţa Senatului
Universităţii de Stat „Alecu Russo“
din Bălţi, procesul-verbal
nr. __________________
din 18.03.2016

Rector _______________

Gagim Ion, dr.hab., prof.univ.

14

