
 

METODOLOGIA PRIVIND DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC  

AL ACADEMIEI „ŞTEFAN CEL MARE” A MAI AL RM 

 

 1. Prezenta metodologie reglementează organizarea alegerilor şi desemnarea membrilor 

Consiliului ştiinţific din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” şi este elaborată în conformitate cu 

prevederile art. 102 al Codului Educaţiei al Republicii Moldova, art. 12, 13, 14, 15 şi 16 ale Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior din 

Republica Moldova, aprobat prin ordinul nr. 10 din 14 ianuarie 2015 al Ministrului educaţiei, precum 

şi art. 3 al Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de 

doctorat în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”. 

  
2. Prin prezenta metodologie se asigură respectarea principiilor legalităţii, autonomiei 

universitare, transparenţei, responsabilităţii, a normelor etice şi deontologice în vigoare. 

  
3. Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, nu pot 

ocupa concomitent funcţii, astfel încât una să se afle faţă de cealaltă într-o poziţie de conducere, 

control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numite în 

comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv. 

  
4. Consiliul Ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” poate avea ca membri: 

 – persoane din cadrul Academiei sau din afara acesteia; 

 – persoane din ţară sau din străinătate; 

 – personalităţi ştiinţifice sau personalităţi din sectoarele industriale şi socio-economice 

relevante; 

 – reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolii doctorale a Academiei. 

 
5. Consiliul ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” ca organ colectiv ce asigură coordonarea 

activităţii de doctorat în cadrul Academiei, oferind sprijin instituţional, administrativ şi logistic şcolilor 

doctorale subordonate, este compus din 7 membri, dintre care: 

– Preşedintele Consiliului ştiinţific, desemnat în conformitate cu prevederile art. 18-25 ale 

Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din 10 decembrie 2014; 



– 4 membri ai Consiliului ştiinţific, reprezentanţi ai şcolii doctorale, aleşi prin votul universal, 

direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat titulari; 

– 1 membru al Consiliului ştiinţific, reprezentant al studenţilor-doctoranzi, aleşi prin votul 

universal, direct, secret şi egal al studenţilor înscrişi în cadrul şcolii doctorale la data desfăşurării 

alegerilor; 

– 1 membru, reprezentant al unei instituţii de învăţământ superior din ţară sau de peste hotare. 

 
6. Mandatul membrilor Consiliului ştiinţific este de 5 ani, sincronizat cu mandatul preşedintelui 

Consiliului ştiinţific. Membrii Consiliului ştiinţific îşi pierd statutul respectiv în următoarele cazuri:  

1) încetează să fie conducător de doctorat titular al Academiei sau student-doctorand; 

2) demersul şcolii doctorale privind conflictul de interese sau raportul Comisiei de etică privind 

încălcarea normelor deontologiei profesionale.  

Pentru locul vacant sunt organizate alegeri noi. Membrii Consiliului ştiinţific nu sunt în drept 

să accepte antrenarea în activitatea consiliilor similare persoane care reprezintă alte instituţii 

universitare. 

 
7. Adunările generale pentru desemnarea membrilor Consiliului ştiinţific sunt considerate 

valide în cazul prezenţei a două treimi din numărul total al conducătorilor de doctorat titulari sau al 

studenţilor-doctoranzi. 

 
8. Adunările generale respective se convoacă de preşedintele Consiliului ştiinţific, în 

coordonare cu rectorul instituţiei (conform art. 3 (3) al Regulamentului instituţional de organizare şi 

funcţionare a programelor de studii de doctorat în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”).  

În cadrul adunării sunt examinate trei subiecte:  

1)  alegerea comisiei electorale; 

2)  înaintarea candidaţilor la funcţia de membri ai Consiliului Ştiinţific; 

3) alegerea membrului Consiliului Ştiinţific conform prevederilor art. 1 al prezentei 

metodologii.  

După desemnarea preşedintelui comisiei electorale, acesta prezidează adunarea generală. 

9. Comisia electorală este compusă din 3 persoane. Comisia desemnează preşedintele şi 

secretarul. Misiunea comisiei electorale constă în: 

1)  organizarea desemnării candidaţilor în membri ai Consiliului ştiinţific; 

2) elaborarea buletinelor de vot; 

3) organizarea votării; 

4) numărarea voturilor; 

5) validarea de către adunare a rezultatelor votării; 



6) perfectarea proceselor-verbale.  

Procedura şi rezultatele desemnării comisiei electorale, precum şi procesul-verbal privind 

rezultatele alegerii membrului Consiliului ştiinţific sunt fixate în procesele-verbale, păstrate în dosarul 

şcolii doctorale sau, după caz, în cadrul Centrului de doctorat. 

 
10. Candidatul în membru al Consiliului ştiinţific este ales cel puţin cu votul al 50%+l al celor 

prezenţi la adunarea generală. Dacă nici un candidat nu a obţinut cel puţin jumătate plus unu din 

voturi, se organizează un nou tur de scrutin la care participă numai primii doi clasaţi în ordinea 

descrescătoare a numărului de voturi obţinute. 

 
11. Componenţa Consiliului ştiinţific, constituită în urma alegerilor, este confirmată prin 

ordinul rectorului Academiei „Ştefan cel Mare”. 

 
12. Contestaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerii membrilor Consiliului 

ştiinţific se depun în formă scrisă, într-un termen de 3 zile lucrătoare, în adresa Comisiei electorale. 

Comisia electorală este obligată să examineze contestaţia într-un termen ce nu va depăşi 3 zile 

lucrătoare, comunicând rezultatul examinării persoanei contestare, într-un termen de 2 zile lucrătoare. 

În cazul când Comisia electorală confirmă obiectul contestării, se organizează alegeri noi. 

 
13. Consiliul ştiinţific este convocat în prima şedinţă nu mai târziu de 10 zile după confirmarea 

prin ordinul rectorului Academiei „Ştefan cel Mare”. 

 
14. Consiliul ştiinţific, convocat în prima şedinţă şi în conformitate cu art. 11 (5) al 

Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat în 

cadrul Academiei, numeşte directorul şcolii doctorale, ţinând cont de recomandările Consiliului şcolii 

doctorale. Funcţia de preşedinte al Consiliului şcolii doctorale este îndeplinită de directorul desemnat 

al şcolii doctorale. 

16. Prevederile prezentei metodologii au fost adoptate de Senatul Academiei „Ştefan cel Mare” 

a MAI în şedinţa din data de 18 noiembrie 2015. 

 


