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I. Dispoziţii generale
Art. 1. Sfera de reglementare
1) Prezentul regulament, elaborat în temeiul alin. 3, art. 136 din Codul Educaţiei al
Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, regulamentului cu privire la organizarea şi
funcţionarea structurilor de autoguvernanţă studenţească în cadrul ASEM.
2) Senatul Studenţesc ( SS) este organul reprezentativ al studenţilor Academiei de Studii
Economice a Moldovei (ASEM), nonprofit şi apolitică înfiinţat la 18 noiembrie 2005, la
iniţiativa unui grup de studenţi ASEM.
3) Activitatea SS are la bază argumentele şi principiile stipulate în prezentul Regulament.
4) Membrii ai SS sânt studenţii ASEM, reprezentanţii studenţilor facultăţilor ASEM.
5) Dreptul la reprezentare a studenţilor ASEM şi obligativitatea includerii acestora în cadrul
nivelelor decizionale ale ASEM decurg din Principiile Declaraţiei de la Lisabona şi sânt
în concordanţă cu Principiile Procesului Bologna.
Art. 2. Principiile Senatului Studenţilor
(1) Senatul Studenţesc are la baza funcţionării principiile democraţiei, publicităţii, egalităţii şi opiniilor
liber exprimate, manifestate prin:
a) respectarea tuturor actelor normative universitare şi naţionale;
b) colaborarea cu conducerea ASEM, cu universităţile din Republica Moldova şi de peste
hotare, alte organizaţii guvernamentale şi/sau non-guvernamentale;
c) participarea la conducerea ASEM, prin reprezentanţii studenţilor în Senat;
d) transparenţa activităţii organelor de reprezentare a studenţilor;
e) consultarea permanentă a studenţilor în problemele care se impun;
f) protecţia studenţilor împotriva oricărei discriminări;
g) libertatea întrunirilor;
h) pluralismul opiniilor.
Art. 3. Obiectivele Senatului Studenţesc ASEM
SS îşi promovează misiunea prin realizarea următoarelor obiective:
a) promovarea dialogului între studenţi, conducerea facultăţilor, administraţia ASEM, alte structuri
ce activează în domeniul tineretului şi învăţământului;
b) promovarea culturii asigurării managementului calităţii în ASEM prin participarea la
procesul de îmbunătăţire a curriculei universitare; de predare-cercetare-evaluare a
studenţilor din ASEM;
c) contribuirea la edificarea morală, profesională, socială, culturală şi economică a
studenţilor ASEM, în spiritul tradiţiei universitare autohtone, pentru a oferi societăţii
personalităţi integre;
d) reprezentarea corectă şi eficientă în procesul de administrare instituţională şi financiară a
studenţilor ASEM ca partener egal în procesul decizional, la orice nivel unde studentul
este partener;
e) oferirea metodelor de educaţie non-formală prin realizarea şi sprijinirea de proiecte şi
programe socio-profesionale şi culturale pentru studenţii ASEM;
f) sprijinirea activităţii legislativ-normative care vizează drepturile studenţilor ASEM în
toate domeniile de activitate;
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g) identificarea problemelor specifice studenţilor ASEM şi stimularea participării tuturor
studenţilor atît în activitatea studenţească, cît şi în procesul de luare şi implementare a
deciziilor;
h) stabilirea de relaţii cu orice organizaţie din ţară sau din străinătate care are scopuri
similare cu cele ale SS;
i) participarea în procesul de luare a deciziilor în domeniul învăţământului superior la nivel
local şi central (Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Consiliul
Rectorilor din RM, alte instituţii).
Art. 4. Atribuţii
(1) Senatul Studenţilor participă în conducerea generală a studenţilor ASEM.
(2) În scopul executării atribuţiilor sale, Senatul Studenţilor cooperează cu conducerea Facultăţilor,
Administraţia ASEM, organizaţiile obşteşti din cadrul ASEM, ONG - uri.
III. Competenţe

Art. 5. Senatul Studenţilor:
a) supraveghează respectarea prezentului Regulament;
b) dezbate probleme (ce ţin de competenţa acestuia) cu care se confruntă studenţii şi ia decizii
pentru soluţionare în termeni rezonabili;
c) este în drept să instituie grupe de negociere pentru apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor;
d) este responsabil şi supraveghează executarea deciziilor adoptate;
e) propune conducerii ASEM proiecte de hotărâri ce au ca scop îmbunătăţirea procesului de studii,
ameliorarea situaţiei studenţilor, precum şi soluţionarea problemelor acestora;
f) realizează diferite proiecte în scopul îmbunătăţirii situaţiei academice, sportive, social-culturale
de trai a studenţilor ASEM;
g) reprezintă studenţii în cadrul relaţiilor intra şi inter-universitare;
h) participă la soluţionarea litigiilor apărute între studenţi, între studenţi şi administraţie;
i) coordonează activităţile studenţeşti desfăşurate în cadrul ASEM;
j) coordonează activitatea Senatului Studenţilor cu Consiliile Studenţeşti ale Facultăţilor;
k) înaintează propuneri privind modificarea prezentului Regulament.
IV. Membrii Senatului Studenţilor
Art. 6. Membri ai Senatului Studenţilor sunt studenţi ai Facultăţilor ASEM. Calitatea de
membru
(1) Membru al SS poate fi orice student al ASEM indiferent de forma de învăţămînt la care îşi
face studiile (de zi, cu frecvenţă redusă, la distanţă) sau ciclul de studii (licenţă, masterat,
doctorat), originea socială, etnie, gen, limbă, religie, opinii politice etc.
(2) Durata mandatului de membru este, de regulă, 2 ani, aceştia avînd dreptul de a fi realeşi, dar
nu mai mult de 2 mandate consecutive.
Art. 7. Alegerea studenţilor reprezentanţi în SS
(1) Pentru a organiza alegerile în SS se constituie o comisie electorală compusă din
reprezentanţi ai organizaţiilor studenţeşti existente în număr de 7 (şapte persoane).
(2) Comisia electorală îşi alege, prin vot liber exprimat cu majoritatea simplă, Preşedintele şi Secretarul.
(3) Membrii Senatului Studenţilor vor fi aleşi la Adunarea reprezentanţilor studenţilor Facultăţii,
respectându-se următoarea procedură:
a) dacă numărul studenţilor facultăţii este până la 1000, reprezentarea va fi în raport de 1/10;
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b) dacă numărul studenţilor facultăţii depăşeşte 1000, reprezentarea va fi în raport de 1/15.
(4) Efectivul membrilor Senatului Studenţesc nu va depăşi 51 (cinzeci şi unu ) persoane, ţinânduse cont de faptul că preşedinţii Consiliilor Studenţeşti ale Facultăţilor devin membri de birou al
Senatului Studenţesc.
(5) Membrii sunt aleşi în Senatul Studenţesc pe o perioadă de doi ani.
(6) Rezultatele alegerilor sunt consemnate într-un proces verbal, care şi va fi temeiul includerii în
componenţa Senatului Studenţilor.
(7) Au dreptul de a fi observatori cadrele didactice, membri ai unor organizaţii nonguvernamentale relevante, foşti studenţi reprezentanţi şi candidaţii.
(8) Studenţii care doresc să candideze îşi anunţă intenţia de a candida la comisia electorală,
constituită în acest scop.
(9) Pentru a se înscrie, candidaţii sunt obligaţi să depună o scrisoare de intenţie şi un Curriculum
Vitae. Neîndeplinirea acestor obligaţii atrage după sine invalidarea candidaturii. Candidaţii
propuşi direct la Adunarea Generală trebuie să prezinte o informaţie similară, după conţinut,
celui din scrisoare de intenţie şi Curriculum Vitae.
(10) Alegerile pentru studenţii reprezentanţi se desfăşoară la cel mult 4 săptămâni de la
începutul anului universitar. Pentru o perioadă de minim o săptămână candidaţii au dreptul de a
îşi susţine candidatura şi de a întreprinde o campanie electorală.
(11) Alegerile se desfăşoară la nivel de grupă academică, an de studii, program de studii,
facultate, ciclu de studii. Prezenţa candidatului la şedinţa de alegere este obligatorie.
(12) În procesul de alegeri se va lua în considerare participarea candidaţilor la activităţi
extracurriculare în cadrul ASEM, participarea la activităţi de voluntariat, confirmate prin acte
doveditoare, abilităţile manageriale, atitudinile, comportamentele etc.
(13) Votul este secret sau deschis, la decizia Adunării Generale, unic, direct, şi se desfăşoară pe
durata unei zile de lucru.
(14) Studenţii votează pe baza unui buletin de vot care include numele tuturor candidaţilor.
Buletinele de vot sunt puse într-o urnă sigilată aflată într-un loc anunţat la începutul campaniei.
(15) Voturile sunt numărate după închiderea perioadei de votare, iar rezultatele sunt făcute
publice pînă cel tîrziu la ora 1200 din prima zi lucrătoare după desfăşurarea alegerilor.
(16) Devin studenţi reprezentanţi, candidaţii care primesc cele mai multe voturi, în ordine
descrescătoare, pînă la ocuparea numărului de locuri rezervate studenţilor în organul SS
respectiv.
(17) În caz de egalitate de voturi pentru ultimul loc eligibil, studentul reprezentant este ales prin
votul comisiei electorale.
(18) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele votului pot depune contestaţii în ziua afişării
rezultatelor, la comisia electorală respectivă.
(19) Organul SS respectiv înfiinţează, la cel mult 6 săptămâni de la începerea anului universitar,
departamentele şi comisiile SS; precum şi deleagă reprezentanţii săi în Consiliul facultăţii,
Senatul instituţiei de învăţămînt superior, Consiliul de Etică şi Management etc.
(20) Durata mandatului reprezentantului SS în Consiliul facultăţii, Senatul instituţiei de
învăţămînt superior, Consiliul de Etică şi Management este de 1 an, acesta avînd dreptul de a fi
reales, dar nu mai mult de 2 mandate consecutiv.
(21) Fiecare reprezentant SS în organele enunţate în alin. (16) al prezentului articol este
obligat să prezinte, anual, un raport de activitate la nivelul structurii care l-a delegat.
Raportul se prezintă la încheierea fiecărui mandat şi se face public pentru toţi studenţii.
(22) Organul SS respectiv este obligat să asigure reprezentarea studenţilor tuturor anilor,
programelor şi ciclurilor de studii.
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8. Încetarea calităţii de membru SS
(1) Calitatea de membru al SS încetează odată cu expirarea mandatului de 2 ani, acesta avînd
dreptul de a fi reales, dar nu mai mult de 2 mandate consecutive.
(2) Pierderea calităţii de membru SS intervine şi în alte condiţii decît în cea enunţată la alin.(1)
al prezentului articol. Aceste situaţii sunt:
a)
Prin revocare, de către cei care au conferit calitatea de reprezentant. Revocarea se face pe
baza unei propuneri venite din partea colectivului de studenţi reprezentativ sau prin petiţie
semnată de un număr de studenţi egal cu minim 51% din numărul celor care şi-au exprimat
votul pentru alegerea membrului respectiv.
b)
În cazul în care lipseşte la două şedinţe consecutive ale structurii din care face parte, fără
a notifica faptul că nu poate participa la şedinţă şi fără a delega un alt student din cadrul
facultăţii din care face parte.
c)
În cazul în care reprezentantul lipseşte nemotivat de la 3 şedinţe consecutive ale
organismului de la care face parte sau lipseşte motivat de la 5 şedinţe consecutive.
d)
Demisie din proprie dorinţă;
e)
Părăsirea ASEM prin absolvire, transfer sau exmatriculare.
(3) În cazul revocării, se organizează alegeri pentru funcţia de reprezentare rămasă liberă,
conform procedurii de alegere a studenţilor. Aceste alegeri trebuie organizate la cel mult două
săptămâni de la data revocării.
Art. 9. Drepturile şi obligaţiile membrilor Senatului Studenţilor
(1) Membrii Senatului Studenţilor au dreptul:
a) să aleagă şi să fie ales în funcţiile de conducere ale Senatului Studenţesc ASEM;
b) să aleagă şi să fie aleşi în organele decizionale ale ASEM;
c) să participe la activităţile Senatului Studenţilor;
d) să obţină orice informaţie privind activitatea Senatului Studenţesc;
e) să propună proiecte pentru dezbateri ce ţin de activitatea şi situaţia studenţilor în cadrul
ASEM;
f) să folosească baza materială a ASEM în activităţile sale de reprezentare, în conformitate ci
obligaţiile ce le revin;
g) să renunţe la calitatea de membru al Senatului Studenţilor.
(2) Membrii Senatului Studenţilor sunt obligaţi:
a) să reprezinte interesele studenţilor ASEM;
b) să se prezinte şi să participe activ la şedinţele SS;
c) să informeze studenţii pe care îi reprezintă privind activităţile desfăşurate şi deciziile luate în
cadrul SS;
d) să asigure disemniarea informaţiilor în timp util;
e) să participe la toate activităţile ce decurg din calitatea care o deţin;
f) să dea explicaţii, la solicitare, studenţilor pe care îi reprezintă;
g) să fie în permanentă conlucrare/colaborare cu studenţii pe care îi reprezintă;
h) să exercite alte atribuţii ce le revin în calitatea de membri ai Senatului Studenţesc;
i) să contribuie la formarea unei imagini pozitive a ASEM şi să o promoveze în interiorul şi în
exteriorul instituţiei.
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Art. 10. Încetarea calităţii de membru al Senatului Studenţilor (excluderea din
Senat)
(1) Calitatea de membru al Senatului încetează în cazul:
a) exmatriculării din cadrul ASE M (din anumite motive);
b) finalizării studiilor la ASEM;
c) absenţei nejustificate la trei şedinţe consecutiv;
d) exercitării neadecvate a obligaţiilor de membru al Senatului Studenţesc.
(2) Decizia privind excluderea se ia la şedinţa Senatului Studenţesc al ASEM, cu majoritatea simplă de
voturi.
V. Componenţa şi conducerea Senatului Studenţesc
Art. 11. Componenţa
(1) Din Senatul Studenţilor fac parte reprezentanţii studenţilor ASEM, aleşi în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
(2) În scopul realizării obiectivelor propuse în cadrul SS se pot crea şi echipe specializate în anumite
probleme în componenţa cărora pot fi incluse şi persoane ce nu fac parte din SS.
Art. 12. Organigrama SS constă din:
a)
b)
c)
d)

Preşedinte;
Un vicepreşedinte (sau doi, după necesitate);
Coordonatori de departamente;
Secretar executiv.

Art. 13. Biroul permanent al SS
Conducerea operativă a SS este asigurată de biroul permanent format din:
a)
Preşedintele SS;
e)
Vicepreşedintele (sau doi, după necesitate);
b)
Coordonatorii de departamente;
c)
Reprezentanţi ai facultăţilor (la solicitare);
d)
Secretarul executiv.

Art. 14. Departamentele SS
(1) Activitatea departamentelor este condusă de către coordonatorii acestora, şi se constituie din
minimum trei membri.
(2) Dintre membrii departamentelor fac parte reprezentanţii facultăţilor ASEM, în baza liberei
asocieri.
(3) În cadrul SS vor fi constituite următoarele Departamente:
a)
Resurse umane;
b)
Relaţii externe;
c)
Relaţii interne;
d)
Marketing&PR.
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Art. 15. Atribuţiile Preşedintelui SS
(1) Preşedintele SS este ales, prin vot secret şi direct, în funcţie de către Adunarea generală a
organului SS respectiv, de regulă, pe un termen de 2 ani şi se subordonează doar acesteia. El
este persoana cu cea mai înaltă funcţie a organizaţiei respective şi nu poate deţine, concomitent,
alte funcţii similare.
(2) Preşedintele SS are următoarele atribuţii:
a)
realizează conducerea executivă a organului SS respectiv;
b)
reprezintă (sau deleagă un reprezentant) SS în relaţiile cu administraţia ASEM, în
relaţiile inter-universitare; organele de stat şi cele obşteşti, organizaţiile studenţeşti naţionale şi
internaţionale;
c)
administrează toate acţiunile de proiectare, organizare şi desfăşurare a activităţii SS;
d)
face declaraţii, adresări şi apeluri în numele organului SS respectiv;
e)
asigură activitatea departamentelor şi comisiilor SS;
f)
convoacă şedinţele şi aprobă ordinea de zi a şedinţelor SS;
g)
coordonează, monitorizează şi răspunde pentru executarea deciziilor SS;
h)
prezintă anual Adunării generale SS dări de seamă privind activităţile executate;
i)
răspunde la cererile, petiţiile şi solicitările care îi sunt asumate;
j)
înaintează
propuneri
privind
alegerea
şi
eliberarea
din
funcţie
a
vicepreşedintelui/secretarului SS;
k)
alte atribuţii care nu contravin legislaţiei în vigoare.
(3) În cazul în care Preşedintele lipseşte, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către
vicepreşedinte. În cazul lipsei şi a vicepreşedintelui, atribuţiile preşedintelui vor fi exercitate de
către secretarul executiv.
14. Atribuţiile Vice-preşedintelui SS
(1) Vice-preşedintele SS este propus de către Preşedintele SS, votat prin vot secret şi direct la
prima şedinţă a SS, de regulă, pe un termen de 1 an.
(2) Vice-preşedintele SS are următoarele atribuţii:
a)
exercită interimatul în conducerea organului SS respectiv;
b)
asigură colaborarea SS cu alte organizaţii;
c)
coordonează activitatea departamentelor SS;
d)
monitorizează activitatea subdiviziunilor universitare studenţeşti;
e)
alte atribuţii care nu contravin legislaţiei în vigoare.
15. Atribuţiile coordonatorilor departamentelor SS
(1) Coordonatorii departamentelor SS sunt desemnaţi de către Preşedintele SS, de regulă, pe un
termen de 1 an.
(2) Coordonatorii departamentelor SS au următoarele atribuţii de bază:
a)
asigura reprezentarea departamentului/comisiei în relaţiile cu organului SS respectiv şi
cu celelalte departamente;
b)
stabilesc, asigură desfăşurarea şi eficienţa direcţiilor principale de activitate a
departamentului;
c)
convoacă şi conduce şedinţele departamentului;
d)
participa la lucrările celorlalte departamente care examinează probleme comune;
e)
prezintă în şedinţele organului SS respectiv proiectele, rapoartele privind activităţile
executate şi avizele formulate de departament;
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răspund la cererile, petiţiile şi demersurile la subiectele care intră în aria de competenţa;
alte atribuţii care nu contravin legislaţiei în vigoare.

16. Atribuţiile Secretarului executiv SS
Secretarul executiv al SS îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)
efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele SS;
b)
număra voturile şi îl informează pe Preşedinte asupra cvorumului necesar pentru
adoptarea fiecărei hotărîrii şi asupra rezultatului votării;
c)
întocmeşte avizele, procesele-verbale, declaraţiile etc. ale şedinţelor;
d)
informează membrii SS despre data desfăşurării şedinţelor;
e)
asigură informarea membrilor organului SS şi pune la dispoziţie toate documentele
necesare desfăşurării activităţii;
f)
alte atribuţii organizatorice care nu contravin legislaţiei în vigoare.
Art. 17. Şedinţele Senatului Studenţesc şi Biroului permanent
(1) Senatul Studenţesc se întruneşte în şedinţe ordinare nu mai rar de o dată în lună şi în şedinţe
extraordinare de câte ori este necesar.
(2) Senatul se poate întruni în şedinţe extraordinare în cazuri excepţionale la iniţiativa
Rectorului ASEM, Preşedintelui Senatului Studenţesc, Preşedinţilor Consiliilor Studenţeşti a
Facultăţilor sau la cererea a 1/3 din membrii Senatului Studenţesc.
(3) Convocarea Senatului Studenţesc este de competenţa conducerii acestuia şi se anunţă, în prealabil,
cu trei zile, inclusiv ordinea de zi.
(4) Şedinţele sunt considerate deliberative în caz că la ele participă majoritatea membrii aleşi.
(5) La şedinţele Senatului Studenţilor, în caz de necesitate, la decizia membrilor Senatului pot fi invitate
persoane care nu sunt membri ai Senatului Studenţilor.
(6) Biroul permanent al SS se întruneşte în şedinţe ordinare nu mai rar decât odată la două săptămâni
şi în şedinţe extraordinare de câte ori este necesar.
(7) Fiecare şedinţă va fi reflectată în procese-verbale care se păstrează la secretarul executiv al SS, la
solicitare, se pune la dispoziţia membrilor SS.
Art.18. Actele Senatului Studenţesc
(1) În activitatea sa, prin votul majorităţii membrilor prezenţi, Senatul Studenţesc înaintează,
conducerii ASEM, recomandări/proiecte şi hotărâri/dispoziţii, care sunt obligatorii pentru
studenţii ASEM, după aprobarea de către Conducerea ASEM.
VI. Dispoziţii finale
Art. 19. Conducerea ASEM va susţine şi asigura SS condiţii adecvate pentru activitate.
Art. 18. Modificările prezentului Regulament vor avea valoare juridică numai dacă au fost aprobate la
adunarea generală a SS cu prezenţa a 2/3 din membri aleşi şi confirmate ulterior prin ordinul rectorului
ASEM.
Art. 20. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de Senatul ASEM şi
confirmării de rector.
Art. 21. Prezentul Regulament este aprobat in redacţia a doua. Regulamentul în prima
redacţie a fost aprobat în şedinţa Senatului ASEM din 24 noiembrie 2004, proces verbal
nr. 4.

