INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA

APROBAT
în cadrul şedinţei Senatului
Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova

Regulament
privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională
al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova
I.

Dispoziţii generale

1.1
Prezentul Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare
Strategică Instituţională al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova este elaborat în
conformitate cu Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014 şi stabileşte cadrul normativ privind
modul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al
Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova.
1.2
Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Institutului de Relaţii
Internaţionale din Moldova (în continuare - CDSI) deopotrivă cu Senatul, Consiliul Ştiinţific,
Consiliul de Administrare, Rectorul şi Consiliile facultăţilor, face parte din sistemul organelor de
conducere ale Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (în continuare - IRIM).
II.

Competenţele şi atribuţiile CDSI
2.1 CDSI este organul de conducere al IRIM, care se întruneşte cel puţin o dată în trimestru
sau ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul
membrilor.
2.2
CDSI are următoarele competenţe şi atribuţii:
2.2.1. coordonarea elaborării Planului de dezvoltare strategică instituţională a IRIM,
care cuprinde viziunea, misiunea, strategii de dezvoltare a IRIM, acţiunile
principale pentru o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani, şi care sunt prezentate
Senatului pentru aprobare;
2.2.2. monitorizarea şi evaluarea eficientizării utilizării resurselor financiare şi
prezentarea Senatului pentru aprobare proiectului bugetului IRIM;
2.2.3. aprobarea contractului-tip de studii şi a cuantumului taxelor de studii la IRIM;
2.2.4. asigurarea managementului instituţional privind drepturile de proprietate
intelectuală şi de transfer tehnologic;
2.2.5. adoptarea deciziilor, cu avizul favorabil prealabil al Senatului, privind:
- dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului IRIM (se aprobă cu cel puţin 2/3 din
numărul voturilor membrilor CDSI);
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2.2.6. CDSI
regulamentul
III.

iniţierea şi închiderea programelor de studii (se aprobă cu cel puţin 2/3 din
numărul voturilor membrilor CDSI);
metodologia de salarizare şi stimulare a personalului IRIM;
activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea IRIM cu
mediul de afaceri;
angajarea în consorţii şi fuzionarea IRIM cu alte instituţii de învăţământ superior.
organizează şi desfăşoară alegerile pentru postul de rector în conformitate cu
instituţional al IRIM de organizare şi desfăşurare a alegerilor.

Structura şi componenţa CDSI
3.1

CDSI este constituit din nouă membri, după cum urmează:
- trei membri, care nu pot avea calitatea de salariaţi în cadrul ministerelor
respective, în modul următor: doi membri desemnaţi de Ministerul Educaţiei,
un membru desemnat de Ministerul Finanţelor;
- doi membri din rândul cadrelor didactice titulare ale IRIM, care nu deţin funcţii
de conducere şi nu sunt membri ai Senatului, selectaţi prin vot secret de
adunarea generală a membrilor Consiliilor facultăţilor şi a reprezentanţilor
studenţilor din Senat şi din Consiliile facultăţilor;
- doi membri delegaţi din partea Senatului, care sunt experţi externi şi nu au
calitatea de titulari ai IRIM;
- rectorul IRIM;
- contabilul-şef.
3.2
Componenţa CDSI include, obligatoriu, economişti şi jurişti. Persoana desemnată de
Ministerul Finanţelor va deţine competenţe specifice în domeniul monitorizării şi auditării
financiare. La constituirea CDSI va fi respectat principiul echilibrului de gen.
3.3
Membrii CDSI sunt desemnaţi pentru un mandat de 5 (cinci) ani.
3.4
Organele de conducere ale CDSI sunt: preşedintele CDSI, vicepreşedintele CDSI şi
secretarul CDSI.
3.5
Preşedintele CDSI este ales de membrii acestuia. Angajaţii IRIM nu pot fi aleşi în funcţia
de preşedinte al CDSI.
3.6
Membrii CDSI, desemnaţi de către IRIM, beneficiază de o indemnizaţie lunară, cu
excepţia rectorului şi a contabilului-şef. Indemnizaţia respectivă se plăteşte din bugetul IRIM
pentru membrii desemnaţi de acesta, iar pentru membrii desemnaţi de Ministerul Educaţiei şi de
Ministerul Finanţelor - din bugetul Ministerului Educaţiei. Cuantumul indemnizaţiei este de un
salariu mediu pe economie pentru membri şi de două salarii medii pe economie pentru
preşedintele CDSI.
IV.

Organizarea şi desfăşurarea alegerii a doi membri ai CDSI din rândul cadrelor
didactice titulare ale IRIM
4.1
Senatul IRIM constituie şi aprobă o Comisie electorală de organizare şi desfăşurare a
alegerilor celor doi membri ai CDSI din rândul cadrelor didactice titulare formată din 5 (cinci)
membri, reprezentanţi ai tututor facultăţilor.
4.2
Reprezentanţii facultăţilor în comisia electorală sunt propuşi de către Consiliile
facultăţilor în rezultatul alegerii prin vot deschis sau secret din rândul membrilor acestora cu
aprobarea componenţei nominale de către Senat.
4.3
La prima şedinţă a comisiei electorale, membrii acesteia aleg preşedintele,
vicepreşedintele şi secretarul comisiei, deciziile fiind aprobate cu votul majorităţii membrilor
prezenţi, în caz de balotaj votul preşedintelui fiind hotărâtor.
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4.4
Componenţa nominală a comisiei electorale, aprobată de Senat, are mandat de 5 ani.
4.5
Comisia electorală iniţiază procesul de alegere a celor doi membri ai CDSI din rândul
membrilor titulari ai IRIM prin publicarea pe pagina web a IRIM a unui anunţ care va conţine în
mod obligatoriu:
a) denumirea şi sediul IRIM;
b) criteriile de accedere pentru calitatea de membru al CDSI din rîndul cadrelor didactice
titulare ale IRIM;
c) documentele ce urmează a fi prezentate;
d) data-limită de depunere a dosarului;
e) modalitatea de depunere a dosarului;
f) datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi
de primire a documentelor.
4.6
Poate fi înaintat pentru a fi ales în calitate de membru al CDSI al IRIM, candidatul care:
- deţine titlu ştiinţific si/sau stiinţifico-didactic;
s
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-

are o experienţă de cel puţin 5 (cinci) ani în calitate de titular al IRIM;
nu deţine funcţii de conducere în cadrul IRIM;
nu este membru al Senatului;
4.7
Sunt în drept să înainteze candidaţi pentru a fi aleşi în calitate de membri ai CDSI,
Consiliile facultăţilor IRIM.
4.8
Prin vot deschis sau secret Consiliile facultăţilor selectează câte doi candidaţi şi printr-un
proces-verbal îi înaintează comisiei electorale.
4.9
Candidaţii înaintaţi de către Consiliile facultăţilor pentru accederea la calitatea de
membru al CDSI în termenul indicat în anunţul de declanşare a procesului de alegere, depun
personal dosarul la comisia electorală, care va conţine obligatoriu următoarele:
- recomandarea Consiliului facultăţii;
- curriculum vitae (format Europass);
- copia buletinului de identitate;
- copiile actelor de studii, diplomele referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
- documentele doveditoare privind experienţa în învăţământul superior şi cercetare, alte
documente care atestă activitatea profesională şi ştiinţifică a candidatului;
- declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale a
normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale;
4.10 Dosarele candidaţilor înaintaţi pentru accedere la calitatea de membru al CDSI, întocmite
conform prevederilor prezentului Regulament, se depun la comisia electorală, în zile lucrătoare,
între orele 9.00-17.30, care verifică corespunderea acestora cu condiţiile de eligibilitate şi
consemnează într-un proces-verbal deciziile finale.
4.11 Comisia electorală face publică, a doua zi după expirarea termenului de depunere a
dosarelor, lista candidaţilor înaintaţi şi eligibili prin publicarea acesteia pe pagina web a IRIM.
4.12 După expirarea termenului de depunere a dosarelor, comisia electorală stabileşte data
desfăşurării alegerilor, care se face publică prin intermediul plasării avizelor respective în cadrul
tuturor facultăţilor, precum şi pe pagina web a IRIM.
4.13 După publicarea listei candidaţilor înaintaţi şi eligibili, comisia electorală întocmeşte şi
aprobă modelul buletinului de vot pentru alegerea membrilor CDSI şi îl multiplică într-un număr
corespunzător de exemplare. Înscrierea candidaţilor pe buletinul de vot se face în ordine
alfabetică. Buletinul de vot poartă ştampila IRIM-ului.
4.14 Adunarea generală a electorilor este constituită din membrii consiliilor facultăţilor şi din
reprezentanţii studenţilor din Senat şi din Consiliile facultăţilor. Listele cu membrii comunităţii
academice cu drept de vot în procesul de alegere a membrilor CDSI este alcătuită de comisia
electorală pe baza datelor transmise de către decani - pentru electorii membri ai Consiliilor
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facultăţilor şi a reprezentanţilor studenţilor din Consiliile respective şi de către rector - pentru
electorii, reprezentanţi ai studenţilor din Senat.
4.15 Alegerile se realizează prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat. Organizarea şi
desfăşurarea votării se realizează cu respectarea principiilor legalităţii, autonomiei universitare,
transparenţei, răspunderii publice, responsabilităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor
academice.
4.16 Pentru alegerea membrilor CDSI se organizează o singură secţie de votare. Distribuţia
sălii aferente secţiei de votare, asigurarea logisticii necesare desfăşurării procesului electoral este
pusă în sarcina rectorului IRIM.
4.17 Procesul de votare se desfăşoară pe parcursul unei singure zile lucrătoare, între orele
9.00-17.30, în modul stabilit de prezentul Regulament şi se consideră valid dacă la scrutin au
participat cel puţin 2/3 din numărul membrilor comunităţii academice ai IRIM, înscrişi pe lista
electorală.
4.18
Sunt declaraţi aleşi în calitate de membru al CDSI primii doi candidaţi, care au întrunit,
fiecare în parte, un număr de voturi cel puţin egal cu jumătate plus unu, din numărul celor care
au votat.
4.19 Comisia electorală perfectează un proces-verbal al rezultatelor alegerilor şi îl înaintează
în următoarele 24 de ore Senatului IRIM.
V.

Organizarea şi desfăşurarea procesului de alegere a doi membri ai CDSI delegaţi din
partea Senatului în calitate de experţi externi şi care nu sunt titulari ai IRIM
5.1.
Iniţierea procesului de delegare a doi membri ai CDSI din partea Senatului, care sunt
experţi externi şi nu au calitatea de titulari ai IRIM se face de către preşedintele Senatului prin
includerea în ordinea de zi a şedinţei Senatului a subiectului delegării membrilor respectivi ai
CDSI.
5.2.
Poate fi înaintat pentru a fi delegat în calitate de membru al CDSI candidatul care deţine
titlu ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic, are experienţă didactico-ştiinţifică universitară de cel
puţin 5 (cinci) ani şi are merite deosebite faţă de IRIM.
5.3.
Sunt în drept să înainteze candidaţi pentru a fi delegaţi în calitate de membri ai CDSI
membrii Senatului. Membrii Senatului care propun un candidat trebuie să facă o prezentare, în
formă scrisă, a candidatului, care trebuie să includă - obligatoriu - şi meritele deosebite ale
acestuia faţă de IRIM. De asemenea, acesta trebuie să prezinte Senatului şi declaraţia
candidatului, prin care acesta acceptă să candideze la calitatea de membru extern al CDSI.
5.4.
Delegarea membrilor CDSI din partea Senatului care sunt experţi externi se efectuează în
cadrul şedinţei Senatului, prin vot universal, direct, deschis şi liber exprimat.
5.5.
Organizarea şi desfăşurarea votării experţilor externi se realizează cu respectarea
principiilor
legalităţii,
autonomiei
universitare,
transparenţei,
răspunderii
publice,
responsabilităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor studenţeşti, ale personalului academic şi a
normelor etice şi deontologice.
5.6.
Secretarul Senatului este responsabil de numărarea voturilor. Clasarea candidaţilor se
face în funcţie de numărul de voturi obţinute, fiind declaraţi aleşi în calitate de membri ai CDSI
primii doi candidaţi, care au întrunit, fiecare în parte, un număr de voturi cel puţin egal cu
jumătate plus unu din numărul membrilor Senatului care au votat, în condiţiile participării la vot
a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului.
5.7.
În urma alegerilor, preşedintele Senatului supune votului membrilor Senatului proiectul
deciziei de confirmare a delegării celor doi membri externi ai CDSI.
5.8.
Ulterior, secretarul Senatului întocmeşte un dosar, care cuprinde:
- procesul-verbal al şedinţei Senatului, în cadrul căreia au fost delegaţi membrii în cauză ai
CDSI;
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VI.

decizia Senatului de delegare a membrilor externi ai CDSI;
prezentarea, în formă scrisă, a fiecărui candidat ales în calitate de membru al CDSI;
declaraţia fiecărui candidat, ales în calitate de membru al CDSI, prin care acceptă să
candideze la calitatea de membru extern al CDSI.

Desfăşurarea alegerilor repetate ale membrilor CDSI din rândul cadrelor didactice
titulare ale IRIM
6.1
În cazul în care primul tur de scrutin al alegerilor membrilor CDSI din rândul cadrelor
didactice titulare ale IRIM nu a avut loc din cauza participării unui număr de electori mai mic de
2/3 din numărul membrilor comunităţii academice cu drept de vot, se organizează după cel mult
7 (şapte) zile, un al doilea tur de scrutin între aceiaşi candidaţi, conform aceleiaşi proceduri, care
se validează dacă participă majoritatea simplă de lectori.
6.2
În cazul în care au fost depuse dosare de către doi şi mai mulţi candidaţi înaintaţi în
modul stabilit, iar la primul tur de votare validat numai unul sau niciunul dintre candidaţi nu a
obţinut majoritatea simplă a voturilor, se organizează, în aceiaşi zi, un al doilea tur de votare la
care vor participa primii trei candidaţi, care au întrunit cele mai multe voturi în primul tur de
scrutin. Dacă a fost ales, în primul tur de scrutin, doar un membru al CDSI, la al doilea tur de
votare vor participa următorul ( în cazul unui singur candidat rămas în listă ) sau următorii 2
(doi) candidaţi, care au întrunit cele mai multe voturi în primul tur de scrutin.
6.3
Al doilea tur de votare, se desfăşoară în modul stabilit de prezentul Regulament pentru
primul tur de scrutin şi se consideră valid, dacă la scrutin a participat cel puţin majoritatea simplă
a comunităţii academice cu drept de vot, înscrişi pe listele electorale.

VII.

Desfăşurarea alegerilor repetate ale membrilor CDSI delegaţi din partea Senatului în
calitate de experţi externi şi care nu sunt titulari ai IRIM
7.1
În cazul în care la primul tur de scrutin al delegării membrilor CDSI, din partea
Senatului, care sunt experţi externi şi nu au calitatea de titulari ai IRIM, numai unul sau niciunul
dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea simplă de voturi, se organizează, în aceiaşi şedinţă a
Senatului, un al doilea tur de scrutin la care vor participa primii trei candidaţi, care au întrunit
cele mai multe voturi în primul tur de scrutin. Dacă în primul tur de scrutin a fost delegat doar
un singur membru al CDSI, la al doilea tur de votare vor participa următorii 2 (doi) candidaţi,
care au întrunit cele mai multe voturi în primul tur de scrutin.

VIII.

Dispoziţii finale şi tranzitorii
8.1
Membrii CDSI sunt desemnaţi pentru un mandat de 5 (cinci) ani şi poartă răspundere
personală pentru deciziile adoptate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
8.2
Senatul va face demersurile necesare şi va începe procedura de desemnare a noilor
membri ai CDSI cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înaintea expirării mandatului membrilor CDSI
în funcţie.
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