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1. Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a Consiliului ştiinţific (în continuare – 

Regulament) este adoptat în temeiul Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, 

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

Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014 (Monitorul Oficial nr. 386-396 din 26 decembrie 2014, art. 

1101) şi Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat la 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI (în continuare – Academie), aprobat prin Hotărârea Senatului din 04 

martie 2016.  

2. Regulamentul se aplică în cadrul Academiei, în calitate de instituţie organizatoare de studii de 

doctorat (IOSD), pentru Consiliul ştiinţific şi pentru şcolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu 

care funcţionează în cadrul Academiei, precum şi pentru relaţiile acestora cu alte structuri ale Academiei şi 

pentru relaţiile IOSD cu alte entităţi exterioare şi reprezintă o parte componentă a Cartei universitare.  

3. Prezentul Regulament stabileşte structura, atribuţiile Consiliului ştiinţific şi conţine metodologia de 

desemnare a membrilor Consiliului ştiinţific.  

4. Consiliul ştiinţific coordonează întreaga activitate de cercetare şi inovare, oferind sprijin 

instituţional, administrativ şi logistic subdiviziunilor de cercetare şi şcolii doctorale subordonate. Consiliul 

Ştiinţific este monitorizat şi coordonat de rectorul Academiei.  

5. Activitatea şcolii doctorale se desfăşoară în cadrul Departamentului ştiinţă, dezvoltare proiecte şi 

cooperare internaţională al Academiei (DŞDP şi CI). Structura primară a DŞDP şi CI constă dintr-un Centru 

de cercetări ştiinţifice (CCŞ), care întruneşte o şcoală doctorală în domeniul ştiinţelor penale şi de drept 

public.  

6. Activitatea IOSD, prin Consiliul ştiinţific, şcoala doctorală şi Consiliul şcolii doctorale, este 

sprijinită de Centrul de doctorat, care asigură aplicarea şi respectarea Regulamentul instituţional de 

organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat la nivelul Academiei şi al şcolii doctorale, 

privind aspectele administrative: înmatriculările din anul I şi înscrieri în anii următori, gestiunea şi evidenţa 

documentelor personale ale studenţilor-doctoranzi şi a rezultatelor obţinute de aceştia (prin credite 

transferabile), întocmirea şi prezentarea dosarelor înaintate la organul abilitat în vederea confirmării titlului 

de doctor etc.  

7. DŞDP şi CI dispune de un aparat executiv care include directorul, şeful CCŞ, director al şcolii 

doctorale, şeful Centrului de doctorat şi şefii subdiviziunilor de cercetare. Directorul DŞDP şi CI este 

Preşedinte al Consiliului ştiinţific.  

8. Consiliul ştiinţific este alcătuit din minim 7 şi maxim 15 persoane. Din Consiliul ştiinţific fac parte:  

(a) preşedintele Consiliului ştiinţific;  

(b) reprezentanţi ai şcolii doctorale aleşi prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de 

doctorat;  



(c) membri ai Consiliului ştiinţific aleşi prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilor din 

cadrul şcolii doctorale din instituţie;  

(d) pot fi membri ai Consiliului ştiinţific persoane din cadrul instituţiei sau din afara ei, din ţară sau de 

peste hotare, personalităţi din domeniul ştiinţei şi reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi. 

9. Mandatul membrilor Consiliului ştiinţific este de 5 ani.  

10. Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte, asimilat/asociat cu funcţia de prorector/director, 

numit în urma unui concurs public organizat de către Academie.  

11. Preşedintele şi membrii Consiliului ştiinţific, care sunt cadre didactice sau cercetători, trebuie să 

aibă dreptul de a conduce doctorate.  

12. Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de preşedinte al Consiliului 

ştiinţific se face public cu cel puţin 2 luni înainte de data-limită de înscriere a candidaţilor pe pagina web a 

Academiei şi publicării în Monitorul Oficial.  

13. Comisia de concurs pentru ocuparea postului de preşedinte al Consiliului ştiinţific este formată din 

5 membri, din ţară şi/sau din străinătate, dintre care cel puţin 3 trebuie să fie din afara instituţiei şi cel puţin 

un membru al comisiei să activeze într-o instituţie de învăţământ superior sau de cercetare de peste hotare. 

Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate.  

14. În baza deciziei comisiei de concurs, rectorul Academiei încheie cu persoana desemnată în calitate 

de Preşedinte al Consiliului ştiinţific un contract de management pe o durată de 5 ani.  

15. Procesele-verbale ale Consiliului ştiinţific sunt întocmite de către secretarul Consiliului ştiinţific, 

desemnat de către preşedinte dintre membrii Consiliului ştiinţific.  

16. Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific se aprobă prin ordinul rectorului Academiei.  

17. În situaţia în care un post în Consiliul ştiinţific este vacant, preşedintele Consiliului ştiinţific va 

iniţia procedura de alegere a unui nou membru. Confirmarea noilor membri se face de către Senat.  

18. Principalele atribuţii ale preşedintelui CŞ sunt următoarele:  

(a) coordonează întreaga activitate de cercetare şi inovare;  

(b) coordonează activitatea Consiliului ştiinţific şi conduce şedinţele acestuia;  

(c) coordonează editarea publicaţiilor ştiinţifice ale Academiei;  

(d) avizează înmatricularea studenţilor-doctoranzi;  

(e) avizează propunerile de exmatriculare a studenţilor-doctoranzi şi le înaintează spre aprobare;  

(f) avizează solicitările de retragere de la studiile doctorale şi le înaintează spre aprobare;  



(g) avizează solicitările de prelungire a studiilor doctorale şi le înaintează spre aprobare;  

(h) avizează statul de funcţii al şcolilor doctorale;  

(i) avizează statul de funcţii al subdiviziunilor de cercetare;  

 
(j) avizează propunerile făcute de Consiliul şcolii doctorale privind schimbarea conducătorului de 

doctorat;  

(k) avizează propunerile făcute de Consiliul şcolii doctorale privind componenţa comisiilor pentru 

susţinerea tezelor de doctorat / Comisiile de doctorat.  

19. Consiliul ştiinţific se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui sau a cel puţin a 

unei treimi din numărul membrilor săi.  

20. Consiliul ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în baza Planului de activitate, aprobat la prima şedinţă a 

fiecărui an de studii.  

21. Şedinţele Consiliului ştiinţific sunt valid constituite dacă participă cel puţin 2/3 din membri, iar 

actele Consiliului ştiinţific sunt adoptate cu majoritatea membrilor prezenţi.  

22. Şedinţele Consiliului ştiinţific sunt prezidate şi actele Consiliului ştiinţific sunt semnate de către 

preşedintele acestuia. În cazul în care preşedintele Consiliului ştiinţific se află în imposibilitate de a-şi 

exercita atribuţiile, Consiliul ştiinţific desemnează, dintre membrii săi (exceptând studentul-doctorand), un 

înlocuitor temporar.  

23. La şedinţele Consiliului ştiinţific pot participa, fără drept de vot, rectorul şi prorectorul pentru 

ştiinţă. Preşedintele CŞ poate invita să participe la şedinţe pe decanii facultăţilor, şefii secţiilor de cercetare, 

reprezentanţi ai colectivului didactico-ştiinţific şi ai organizaţiei sindicale a Academiei, organelor ierarhic 

superioare, savanţi din sfera ştiinţei şi inovării.  

24. Consiliul ştiinţific funcţionează în baza Regulamentului şi a celorlalte acte normative în vigoare.  

25. Consiliul ştiinţific are următoarele atribuţii:  

(a) elaborarea Strategiei de cercetare şi inovare a Academiei, pe care o supune aprobării Senatului;  

(b) elaborarea Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de 

doctorat, pe care îl supune aprobării Senatului;  

(c) stabilirea direcţiilor de activitate ştiinţifică ale Academiei şi ale subdiviziunilor sale de cercetare;  

(d) aprobarea proiectelor de cercetare ale Academiei şi a rezultatelor obţinute;  

(e) numirea, prin concurs, a şefilor subdiviziunilor DŞDP şi CI şi a cercetătorilor ştiinţifici;  

(f) alegerea redactorilor şi a consiliilor academice pentru publicaţiile ştiinţifice ale Academiei;  



(g) examinarea şi înaintarea Senatului pentru aprobare a planului anual de activitate ştiinţifică al DŞDP 

şi CI;  

(h) evaluarea tematicii activităţii Academiei în cercetare şi inovare, a rezultatelor activităţii desfăşurate 

de subdiviziunile de cercetări ştiinţifice, examinarea raportului anual de activitate ştiinţifică a DŞDP şi CI, 

pe care-l recomandă Senatului pentru aprobare;  

(i) examinarea şi înaintarea Senatului pentru aprobare publicarea monografiilor ştiinţifice;  

 
(j) examinarea chestiunilor privind colaborarea ştiinţifică cu organizaţii similare naţionale, regionale şi 

internaţionale;  

(k) examinarea şi înaintarea Senatului pentru aprobare a regulamentelor subdiviziunilor de cercetare şi 

inovare, instituite în cadrul DŞDP şi CI sau cu participarea Academiei; 

(l) examinarea, selectarea şi înaintarea la diverse concursuri naţionale şi internaţionale a proiectelor 

ştiinţifice ale subdiviziunilor de cercetare şi inovare;  

(m) aprobarea planului anual al manifestărilor ştiinţifice organizate în cadrul Academiei;  

(n) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea, divizarea, comasarea sau desfiinţarea şcolilor doctorale din 

cadrul Academiei;  

(o) aprobarea regulamentelor interne ale şcolilor doctorale;  

(p) aprobarea programelor de studii superioare de doctorat a şcolii doctorale;  

(q) avizarea taxelor privind studiile superioare de doctorat, propuse de consiliile şcolilor doctorale, şi 

prezentarea lor spre aprobare Senatului;  

(r) aprobarea modelului-cadru de convenţii de cotutelă de doctorat al şcolilor doctorale;  

(s) aprobarea actelor, acordurilor şi parteneriatelor privind colaborările instituţionale dintre şcolile 

doctorale ale Academiei, precum şi dintre şcolile doctorale ale Academiei şi şcolile doctorale din cadrul altei 

IOSD, din ţară sau din străinătate, inclusiv privind participarea la consorţii internaţionale şi efectuarea 

studiilor superioare de doctorat în cotutelă cu altă şcoală doctorală din cadrul Academiei sau cu o altă IOSD 

din ţară sau din străinătate;  

(t) adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea calităţii studiilor superioare de doctorat, pentru buna 

desfăşurare a evaluărilor periodice ale şcolilor doctorale şi conducătorilor de doctorat, pentru respectarea 

normelor de etică şi deontologie de către conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi;  

(u) selectarea conducătorilor de doctorat pentru activitate într-o nouă şcoală doctorală;  



(v) medierea conflictelor dintre studenţii-doctoranzi şi şcolile doctorale, precum şi, în caz de 

nesoluţionare de către consiliile şcolilor doctorale, a conflictelor dintre studenţii-doctoranzi şi conducătorii 

de doctorat.  

26. Consiliul ştiinţific exercită alte atribuţii specifice, stabilite prin Codul educaţiei, prezentul 

Regulament şi alte acte normative.  

27. Consiliul ştiinţific elaborează anual metodologii de admitere şi stabileşte lista actelor necesare 

pentru admiterea la doctorat, cu cel puţin 6 luni înainte de data admiterii. Acestea sunt aprobate de către 

Senat.  

28. Adoptarea şi modificarea Regulamentului se efectuează prin hotărârea Senatului.  

29. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Senat.  

 


