Aprobat
prmţţ&ţărâr^Ş^atului
Institutului de Relaţii Internaţionale di
proces-verbal nr.5 din 31 decembri

Rector,

dr.

REGULAMENTUL SENATULUI
INSTITUTULUI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA
I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament al Senatului Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (în
continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei 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 universitară a IRIM, aprobată la şedinţa
Senatului IRIM din 27.04.2015 şi stabileşte cadrul normativ privind modul de organizare
(metodologia) şi funcţionare a Senatului Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (în
continuare - Senat).
2. Senatul este organul colectiv suprem de conducere a Institutului de Relaţii Internaţionale din
Moldova, fiind parte componentă a organelor de conducere al IRIM.
3.Senatul promovează libertatea academică şi autonomia universitară, reprezintă comunitatea
universitară şi este cel mai înalt for colegial de decizie şi deliberare la nivelul Institutului de
Relaţii Internaţionale din Moldova.
4.Senatul controlează, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare şi prevederile Cartei
Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, activitatea conducerii executive, exercitată de
către Rector şi Biroul de Administraţie.
5. Senatul colaborează, în spiritul colegialităţii academice, cu Consiliul pentru Dezvoltare
Strategică Instituţională al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova.
6. Durata mandatului Senatului este de 5 (cinci) ani, fiind sincronizată cu durata mandatului
Rectorului. Durata mandatului membrilor Senatului din rândul studenţilor este de un an, cu
posibilitatea reînnoirii mandatului.
7. Activitatea Senatului IRIM se desfăşoară lunar, în corespundere cu structura anului academic,
în baza Regulamentului adoptat şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
8. Regulamentele şi deciziile adoptate de către Senatul IRIM sunt obligatorii pentru toţi membrii
comunităţii IRIM.

II. Membrii şi structura organizatorică Senatului IRIM
9. Senatul este format din personal ştiinţifico-didactic, personal ştiinţific, personal nedidactic
(auxiliar), studenţi ai celor trei cicluri universitare - licenţă, masterat şi doctorat - şi reprezentanţi
ai organelor sindicale din cadrul Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova.

10. Toţi membrii Senatului respectă Codul de Etică al Institutului de Relaţii Internaţionale din
Moldova, îşi asumă obligaţia de loialitate faţă de Institut şi nu se află, sub nicio formă, în conflict
de interese cu acesta.
11. Structura organizatorică a Senatului IRIM este formată din preşedinte, membri şi secretar.
12. Preşedinte al Senatului IRIM este rectorul. In lipsa acestuia, funcţia de Preşedinte al
Senatului este exercitată de către prorectorul pentru activitatea didactică sau de un alt prorector,
după caz.
13. Rectorul, prorectorii şi decanii sunt membri din oficiu ai Senatului.
14. Membri ai Senatului IRIM sunt reprezentanţi ai personalului ştiinţifico-didactic, didactic şi
auxiliar, inclusiv studenţi, masteranzi, doctoranzi şi reprezentanţi ai Organizaţiei Sindicale a
IRIM, în conformitate cu prezentul Regulament.
15. Numărul total al membrilor Senatului IRIM se stabileşte pe baza principiului
reprezentativităţii proporţionale, prin Carta universitară a IRIM. Efectivul Senatului IRIM nu va
depăşi 101 persoane.
16. Studenţii sunt reprezentaţi în Senatul IRIM în proporţie de H din numărul total al membrilor.
17. Sub aspect organizatoric, Senatul este structurat în modul următor:
a) Preşedintele Senatului;
b) Biroul Senatului;
c) Secretariatul Senatului.
18. Biroul Senatului este compus din Rector (Preşedintele Biroului Senatului) şi prorectori. In
cadrul Biroului Senatului, prorectorul pentru activitatea didactică sau un alt prorector, după caz,
ţine locul Preşedintelui Biroului Senatului, ori de câte ori acesta nu este prezent sau este în
imposibilitatea exercitării funcţiei.
19. Comisiile specializate ale Senatului sunt organe de lucru ale Senatului, menite să faciliteze
adoptarea de către acesta a unor decizii, fundamentate în domeniul lor de competenţă. Numărul,
domeniul de activitate, competenţele, componenţa comisiilor specializate şi conducerea acestora
se aprobă de către Senat în prima şedinţă de după alegerea noului Senat.
25. Pe perioada unui mandat, un membru al Senatului poate face parte doar dintr-o singură
comisie specializată. Calitatea de membru al unei comisii specializate a Senatului se pierde odată
cu pierderea calităţii de membru al Senatului sau la cererea acestuia.
26. In activitatea lor, comisiile specializate pot solicita conducerii executive a IRIM informaţii,
sprijin documentar şi logistic, aceasta fiind obligată să ofere sprijinul solicitat. Materialele şi
rapoartele elaborate de comisiile specializate, semnate de preşedinţii acestora, sunt transmise
Preşedintelui Senatului, care le supune dezbaterii, în caz de necesitate, în şedinţa Senatului.
27. In cazuri şi situaţii particulare, Senatul poate constitui comisii de caz (ad-hoc) cu funcţionare
periodică temporară şi rol în rezolvarea unor probleme punctuale.
28. Secretariatul Senatului este aparatul tehnic de lucru al acestuia, cu activitate permanentă,
condus de Secretarul Senatului. Secretarul Senatului este ales de către Senat pentru un mandat

complet, în prima şedinţă a Senatului nou ales, la propunerea Preşedintelui Senatului, cu
majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi.
III. ALEGEREA MEMBRILOR

SENATULUI

IRIM

15. Membrii Senatului IRIM se aleg prin vot direct şi secret din personalul ştiinţifico-didactic,
didactic şi auxiliar - ales prin votul secret al corpului profesoral-didactic al facultăţilor,
catedrelor, centrelor ştiinţifice, din studenţi, masteranzi, doctoranzi - aleşi de Senatul Studenţesc
al IRIM, din reprezentanţii Organizaţiei Sindicale a IRIM, în conformitate cu prezentul
Regulament.
16. Durata mandatului Senatului IRIM este de 5 ani, sincronizată cu durata mandatului
rectorului. Durata mandatului membrilor Senatului IRIM din rândul studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor este de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
17. Cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de expirare a mandatului Senatului în funcţie, acesta
începe procesul de alegere a unui nou Senat prin constituirea unei Comisii electorale formată din
câte un reprezentant al fiecărei facultăţi şi Organizaţiei Sindicale a IRIM, ales prin vot de
consiliile facultăţilor şi de structura colectivă de conducere a Organizaţiei Sindicale a IRIM.
18. Alegerea membrilor Senatului este gestionată de către Comisia Electorală IRIM, conform
procedurii electorale stabilite de prezentul Regulament
19. Comisia Electorală IRIM îşi alege prin vot preşedintele şi secretarul. Componenţa nominală
a Comisiei, preşedintele şi secretarul se confirmă prin hotărârea Senatului, pe un termen de 5 ani.
Procesele-verbale de alegere a membrilor Comisiei electorale se păstrează pe întreaga durată de
activitate a Senatului IRIM.
20. Comisia Electorală IRIM elaborează şi face public calendarul alegerilor membrilor Senatului
IRIM. Procesul electoral nu poate avea loc într-un termen mai scurt de 14 zile de la anunţarea
lor. Anunţurile privind desfăşurarea alegerilor se publică pe pagina web a IRIM, paginile web
ale facultăţilor, fiind dublate şi de plasarea avizelor respective, în formă scrisă, în cadrul
blocurilor de studii.
21. Reprezentanţii cadrelor didactice şi ştiinţifice în Senat sunt aleşi la Adunarea generală a
Corpului didactico-ştiinţific al facultăţilor prin vot direct şi secret. Reprezentanţii personalului
auxiliar şi studenţilor sunt aleşi în modul stabilit prin prezentul Regulament. Dreptul de înaintare
a candidaţilor aparţine catedrelor din cadrul facultăţilor.
22. Rezultatele alegerilor vor fi consemnate în procese-verbale şi comunicate Comisiei
electorale. Comisiile electorale din cadrul subdiviziunilor sunt formate din 3 (trei) membri, care
îşi aleg preşedintele şi secretarul comisiei. Pentru supravegherea termenelor şi procedurii de
desfăşurare a alegerilor este obligatorie prezenţa a cel puţin unui membru al Comisiei Electorale
a IRIM, altul decât cel desemnat de structura care desfăşoară alegerile. Preşedintele Comisiei
Electorale IRIM va numi, din oficiu, membrul (membrii) care vor participa la desfăşurarea
alegerilor respective.
23. Reprezentanţii formaţiunilor academice şi asociaţiilor studenţeşti (ciclurile licenţă şi
masterat) din cadrul facultăţilor sunt aleşi de către structurile respective, la Adunarea generală a
membrilor Senatului Studenţesc a IRIM şi a studenţilor secţiei zi (şefilor grupelor academice,
după caz) din cadrul fiecărei facultăţi. Decanii facultăţilor sunt responsabili pentru organizarea şi

desfăşurarea corectă, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, a procesului de alegere
a reprezentanţilor studenţilor în Senat.
24. Reprezentanţii studenţilor-doctoranzi în Senat sunt aleşi la Adunarea generală a studenţilordoctoranzi, secţia zi. Directorul Şcolii doctorale a IRIM este responsabil pentru organizarea şi
desfăşurarea corectă, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, a procesului de alegere
a reprezentanţilor studenţilor-doctoranzi în Senat.
25. Reprezentanţii în Senat ai organizaţiilor sindicale ale angajaţilor şi studenţilor sunt aleşi în
conformitate cu prevederile regulamentare ale organizaţiilor respective.
26. Procesele-verbale privind rezultatele alegerilor membrilor Senatului IRIM vor fi prezentate
în termen de 5 zile de la încheierea procesului electoral de către Comisia electorală în plenul
şedinţei Senatului IRIM pentru validarea alegerilor şi emiterea hotărârii de constituire a noului
Senat şi de stabilire a perioadei mandatului acestuia.
27. Contestaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor reprezentanţilor în Senat în
cadrul subdiviziunilor IRIM se depun în formă scrisă, într-un termen de 5 (cinci) zile lucrătoare,
în adresa Comisiei Electorale IRIM. Comisia Electorală IRIM este obligată să examineze
contestaţia într-un termen ce nu va depăşi 5 (cinci) zile lucrătoare, comunicând rezultatul
examinării persoanei contestatare, într-un termen de 3 (trei) zile lucrătoare. În cazul când
Comisia Electorală IRIM constată că în procesul organizării şi desfăşurării alegerilor au fost
încălcate prevederile legale şi/sau regulamentare în vigoare, aceasta va organiza, în condiţiile
stabilite de prezentul Regulament, noi alegeri în cadrul structurii respective.
28. După desfăşurarea alegerilor reprezentanţilor în Senat în cadrul fiecărei structuri universitare
în parte şi preluarea proceselor verbale respective, Comisia Electorală a IRIM aprobă, în şedinţă
publică, rezultatele alegerilor Senatului prin consemnarea faptului respectiv într-un proces
verbal, în 3 (trei) exemplare originale, semnat de către toţi membrii Comisiei prezenţi la şedinţă.
29. Procesul verbal de constatare a alegerilor membrilor Senatului, încheiat de către Comisia
Electorală IRIM, împreună cu procesele-verbale privind rezultatele alegerilor membrilor
Senatului în cadrul fiecărei subdiviziuni IRIM în parte, vor fi prezentate în termen de 5 (cinci)
zile de la încheierea procesului electoral de către Comisia Electorală IRIM în plenul şedinţei
Senatului pentru validarea alegerilor şi emiterea hotărârii de constituire a noului Senat şi de
stabilire a perioadei mandatului acestuia.
30. Secretarul Senatului IRIM este ales de Senat în modul stabilit de prezentul Regulament.

IV. PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL

SENATULUI

IRIM

31. Calitatea de membru al Senatului IRIM se pierde în condiţiile:
a) demisiei din Senatul IRIM;
b) părăsirii IRIM-ului prin transfer, desfacerea contractului de muncă etc.
c) absenţei nemotivate, la mai mult de două şedinţe consecutive sau trei şedinţe pe
parcursul unui an universitar.
32. Demisia din Senatul IRIM se face din iniţiativa scrisă a membrului în cauză.

V. COMPETENŢELE
33. Senatul are următoarele competenţe:

ŞI ATRIBUŢIILE SENATULUI

IRIM

a) asigură respectarea principiului libertăţii academice şi al autonomiei universitare;
b) elaborează şi aprobă Carta universitară a IRIM;
c) aprobă Planul de dezvoltare strategică a IRIM;
d) aprobă Carta universitară a IRIM, Regulamentul Senatului, Regulamentul Consiliului pentru
Dezvoltare Strategică Instituţională, Regulamentul Consiliului Ştiinţific, Regulamentul Biroului
Administrativ, Regulamentul de admitere la studii, regulamentele facultăţilor, departamentelor
academice, catedrelor, precum şi alte acte regulatorii de ordin intern;
e) organizează şi desfăşoară concursurile pentru recrutarea, angajarea şi evaluarea cadrelor
didactico-ştiinţifice, acordă titlul de profesor şi conferenţiar universitar;
f) aprobă bugetul IRIM;
g) aprobă planurile de învăţământ şi de cercetări ştiinţifice, introduce eventuale modificări şi
completări la acestea;
h) aprobă metodologiile şi regulamentele de organizare a activităţilor şi programelor academice,
de cercetări ştiinţifice din cadrul IRIM;
i) aprobă structura organizatorică şi funcţională a IRIM, precum constituirea, desfiinţarea,
afilierea facultăţilor, catedrelor, subdiviziunilor structurale etc.
j) aprobă dările de seamă ale subdiviziunilor didactice, ştiinţifice, tehnico-administrative etc.,
rezultatele admiterii la IRIM, ale examenelor de stat şi de licenţă;
k) aprobă încheierea contractelor de cercetare interuniversitare şi iniţiază relaţii internaţionale pe
plan didactic şi ştiinţific;
l) elaborează şi aprobă Regulamentul instituţional privind alegerea rectorului IRIM, în baza
Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova;
m) aprobă şi recomandă autorităţii publice competente spre confirmare componenţa consiliilor
ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat;
n) instituie consilii ştiinţifice specializate, desemnează membrii seminarelor de profil şi/sau
membrii comisiilor de problemă la specialităţile acreditate şi conducătorii acestora, care vor fi
responsabili de estimarea tezelor de doctor/doctor habilitat;
o) propune candidaturi pentru abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat;
p) confirmă sau schimbă, la propunerea şcolilor doctorale conducătorii (consultanţii) de doctorat
şi aprobă/modifică temele tezelor de doctorat;
q) aprobă Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii IRIM;
r) aprobă lista studenţilor propuşi pentru acordarea burselor de merit;
s) aprobă Regulamentul de premiere a cadrelor universitare pentru activitate didactică şi
ştiinţifică;
t) aprobă Regulamentul de acordare a concediilor sabatice de lungă durată;
u) acordă titlul onorific „Doctor Honoris Causa al IRIM" şi propune candidaturi din rândul
personalului universitar pentru a li se acorda distincţii de stat şi titluri onorifice;
v) confirmă prin hotărâre, fără drept de modificare, a listei membrilor Consiliului pentru
dezvoltare strategică instituţională.
w) pune în dezbatere orice problemă privind procesul de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică,
precum şi aspecte ce ţin de activitatea social-economică a IRIM.
34. . In calitate de Preşedinte al Senatului, Rectorul are următoarele atribuţii:
a) prezidează şi conduce şedinţele Senatului IRIM;

b) asigură legătura dintre Senat şi conducerea executivă a IRIM;
c) reprezintă Senatul IRIM în relaţiile interne şi externe;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii, care rezultă din prezentul Regulament şi sarcinile stabilite de
Senat.
35. Membrii Senatului IRIM au următoarele atribuţii şi drepturi:
a) să participle la şedinţele Senatului IRIM;
b) să-şi exprime neîngrădit opiniile privind problemele supuse analizei în Senat;
c) să participe prin vot deschis sau secret, după caz, la adoptarea deciziilor;
d) să propună Senatului IRIM spre discuţie unele probleme de interes major pentru instituţie;
e) să informeze comunitatea Institutului cu privire la deciziile Senatului IRIM;
f) să ceară convocarea Senatului IRIM în şedinţă extraordinară, în condiţiile prezentului
Regulament;
g) să elaboreze / avizeze propuneri de regulamente ale Institutului.

VI. DESFĂŞURAREA

ŞEDINŢELOR SENATULUI

IRIM

36. Senatul se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare. şedinţele ordinare sunt, de regulă,
programate lunar şi sunt convocate de secretar cu cel puţin 7 zile înainte, cu precizarea ordinei de
zi. Şedinţele extraordinare se convoacă în situaţii de importanţă majoră de către Preşedintele
Senatului sau a cel puţin H din membrii Senatului IRIM.
37. Şedinţele Senatului sunt, de regulă, închise. Membrii Senatului IRIM pot invita la şedinţele
Senatului persoane din afara acestuia, prezenţa lor fiind supusă în prealabil aprobării Senatului.
38. Desfăşurarea şedinţelor Senatului IRIM necesită o participare minimă de 2/3 din totalul
membrilor Senatului.
39. Ordinea de zi a şedinţelor ordinare a senatului IRIM poate include următoarele întrebări:
a) ordinare, preluate din planul anual de activitate al Senatului;
b) propuse de Senat în şedinţele anterioare;
c) propuse de cel puţin 1/3 din membrii Senatului IRIM în perioada dintre şedinţe;
d) propuse de Biroul administrativ al IRIM.
40. Durata unei şedinţe a Senatului IRIM nu poate depăşi 3 ore.
VII.

PREZENŢA LA ŞEDINŢELE SENATULUI
PROCEDURA DE VOT.

IRIM.

41. . Membrii Senatului IRIM sunt obligaţi să fie prezenţi la şedinţele Senatului. Membrii, care
nu pot lua parte la şedinţe din motive independente de voinţa lor, vor trebui să anunţe din timp
Preşedintele sau secretarul Senatului. Se consider motivate absenţele anunţate în prealabil,
survenite ca urmare a unor delegaţii oficiale, confirmate de Rector, în alte foruri sau localităţi, în
caz de boală şi în cazuri de forţă majoră.
42. Deciziile Senatului IRIM se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi (50% plus un
vot), cu excepţia cazurilor prevăzute de cadrul normativ în vigoare.
43. Decizia privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice este valabilă pe bază de vot
secret la care participă 2/3 din membrii Senatului. Este acceptat candidatul care a acumulat
numărul maxim de voturi, dar nu mai puţin de 50% +1.

44. La propunerea Preşedintelui sau a 1/3 din membrii săi, Senatul hotărăşte modalitatea de vot
care urmează a fi folosită, stabilind totodată şi comisia de numărare a voturilor.
45. Hotărârile Senatului, adoptate cu numărul necesar de voturi privind problemele examinate
sunt obligatorii pentru toate subdiviziunile Institutului şi pentru toţi membrii comunităţii
universitare; orice modificări ale acestora, inclusiv ale prezentului Regulament, pot fi efectuate
doar de Senat.
VIII.

FINALITATEA ACTIVITĂŢII SENATULUI
DOCUMENTE DE LUCRU CURENTE

IRIM.

46. Punctele prevăzute pe ordinea de zi a Senatului, cu excepţia audierii unor informări, se
finalizează prin:
a) regulament;
b) hotărâri;
c) validări sau invalidări;
d) declaraţii publice referitoare la probleme şi evenimente de importanţă majoră pentru
Institut.
47. Actele instituţionale şi materialele adoptate, potrivit punctului 46 sunt redactate în formă
finală după aprobare, de către persoana responsabilă într-un interval stabilit de Preşedintele
Senatului, care decide asupra oportunităţii şi modalităţii multiplicării şi difuzării acestora.
48. Toate documentele elaborate şi aprobate de Senatul IRIM sunt înregistrate şi semnate de
Preşedintele Senatului.
49. Hotărârile, respectiv concluziile şedinţelor de Senat se consemnează în procese-verbale de
către secretarul Senatului IRIM.
50. Orice membru al Senatului IRIM are acces, pentru consultare, la procesele-verbale ale
şedinţelor Senatului.
51. Hotărârile, deciziile, regulamentele şi declaraţiile adoptate de Senatul IRIM pot fi aduse la
cunoştinţa mass-media de către Preşedintele Senatului sau de către alte persoane, delegate de
acesta.
52. Prezentul Regulament intră în vigoare în urma adoptării sale de către Senatul IRIM.
53. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare şi
ale Cartei Universităţii de Stat din Moldova.
54. Modificarea prezentului Regulament se poate face în şedinţe ale Senatului legal constituite,
cu votul majorităţii simple a celor prezenţi, după consultarea membrilor Senatului.

Senatul Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova
DECIZIA
din 31.12.2015
Obiect de referinţă: Aprobarea Regulamentului Senatului Institutuluide Relaţii Internaţionale
din Moldova
În scopul asigurării cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere
ale Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, în temeiul art.103, 104 şi 105 din 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
universitară a IRIM, aprobată la şedinţa Senatului IRIM din 27.04.2015.
Senatul
DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul Senatului Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova.
2. Preşedintele Senatului, rectorul Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova prof. univ.
dr. hab. Valentin Beniuc, va asigura punerea în aplicare a prezentului Regulament, cu respectarea
prevederilor legislaţiei în vigoare.
3.

Comisia Electorală IRIM:
a) va gestionată procesul de alegere a noului Senat, conform procedurii electorale stabilite
de prezentul Regulament şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei
Electorale a IRIM;
b) va elabora şi va face public calendarul alegerilor membrilor Senatului pentru fiecare
structură universitară, care este în drept să participe la alegerea membrilor Senatului;
c) va asigura prezenţa obligatorie a cel puţin unui membru al Comisiei Electorale IRIM,
altul decât cel desemnat de structura care desfăşoară alegerile, la adunările generale de
alegere a reprezentanţilor în Senat ale structurilor universitare, organelor sindicale,
formaţiunilor academice şi asociaţiilor studenţeşti, în scopul supravegherii termenelor şi
respectării procedurii de desfăşurare a alegerilor;
d) va elabora şi va aproba formularul tipizat al procesului verbal de alegere a
reprezentanţilor în Senat al structurilor universitare, organelor sindicale, formaţiunilor
academice şi asociaţiilor studenţeşti;
e) va aproba în şedinţă publică, după desfăşurarea alegerilor reprezentanţilor în Senat în
cadrul fiecărei structuri universitare, organ sindical, formaţiune academică şi asociaţie
studenţească în parte, rezultatele alegerilor Senatului;
f) va prezenta rezultatele alegerilor în plenul şedinţei Senatului, pentru validarea alegerilor
şi emiterea hotărârii de constituire a noului Senat şi de stabilire a perioadei mandatului
acestuia.
g) Decanii Facultăţilor, şefii subdiviziunilor IRIM sunt responsabili pentru asigurarea
aplicării corecte a prevederilor prezentului Regulament în procesul desfăşurării alegerilor
membrilor noului Senat al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova

Preşedinte al Senatului,
Rector

Valentin Beniuc, profesor universitar

Secretar ştiinţific al Senatului

Liliana Beniuc

