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REGULAMENTUL INSTITUŢIONAL 

PRIVIND  FUNCŢIONAREA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC AL 

UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA 

 

GLOSAR 

Studii superioare de doctorat – ciclul III al studiilor superioare în structura Spaţiului 

European al Învăţământului Superior (EHEA/Bologna), corespunzător nivelului 8 al Cadrului 

Naţional al Calificărilor (NQF) şi  Cadrului European al Calificărilor (EQF) şi  Codului educaţiei 

al Republicii Moldova (2014), realizat  prin cercetarea  temei tezei de doctor în cadrul şcolii 

doctorale şi finalizat cu susţinerea tezei de doctor şi conferirea titlului de doctor. 

Consiliu Ştiinţific –  organ colectiv  care asigură gestiunea instituţională, administrativă şi 

logistică a studiilor de doctorat, oferind în acest sens sprijin şcolilor doctorale subordonate.  

Şcoală doctorală – structură organizatorică şi administrativă care dispune înmatricularea 

studenţilor la programele de studii de doctorat, administrează fondurile alocate programelor de 

doctorat şi organizează desfăşurarea studiilor de doctorat într-un anumit domeniu de doctorat, cu 

tematică disciplinară ori interdisciplinară. 

Consiliu al Şcolii doctorale – organ de conducere colectiva a şcolii doctorale. 

Doctorat în cotutelă naţională/internaţională – doctoratul, desfăşurat pe baza unui 

acord/contract de cotutela de instituţii organizatoare de studii de doctorat din ţară sau/şi din 

străinătate. 

Doctorand – student care urmează ciclul III de studii universitare. 

Conducător de doctorat - persoana abilitată cu dreptul de  conducere de doctorat. 

Comisie de îndrumare – comisie ce asistă conducătorul de doctorat în consilierea 

studentului-doctorand privind elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat. 

Program de studii superioare de doctorat - ansamblul activităţilor în care este implicat 

studentul-doctorand, constituit din două componente structurale majore: programul de studii 

avansate şi programul de cercetare ştiinţifică.  

Program de studii superioare avansate - ansamblul activităţilor didactice organizate în 

formaţiuni instituţionalizate de studiu – prin cursuri, seminarii, laboratoare şi/sau studiu 

individual.  

Program de cercetare ştiinţifică – ansamblul activităţilor științifice, orientate spre 

elaborarea tezei de doctor la tema aprobată (redactarea şi publicarea articolelor ştiinţifice, 

participarea la foruri științifice naționale și internaționale, prezentarea comunicărilor la 

conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale, elaborarea și prezentarea referatelor științifice 

etc.).  

Teză de doctorat – lucrare de cercetare ştiinţifică originală, elaborată de către studentul-

doctorand în cadrul studiilor superioare de doctorat după a cărei susţinere publică studentului-

doctorand  i se conferă titlul de doctor (în domeniul respectiv) şi i se eliberează diploma de 

doctor de către instituţia organizatoare a programului de studii superioare de doctorat, după 

confirmrea de către autoritatea naţională de profil. 
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Comisie de doctorat – comisie formata ad-hoc de susţinere publica a tezei de doctorat. 

Diplomă de doctor – act oficial care certifică promovarea integrală a unui program de 

studii superioare de doctorat. 

Doctor – titlu academic într-un domeniu specific  conferit candidatului care a susţinut cu 

succes teza de doctorat si a obţinut diploma de doctor. 

 

PRINCIPII GENERALE 

1. Regulamentul instituţional privind funcţionare Consiliului științific al Universităţii de 

Stat din Moldova (în continuare „Regulamentul”) este adoptat în temeiul Codului educaţiei al 

Republicii Moldova (2014), Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, 

ciclul III (2014), Cartei Universităţii de Stat din Moldova (2015), Regulamentului instituţional 

privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (2021). 

2. Regulamentul conţine: a) cadrul normativ general de funcţionare a Consiliului științific 

al USM; b) misiunea și atribuțiile organului respectiv; c) drepturile şi responsabilităţile 

membrilor. 

3. Potrivit principiului subsidiarităţii, toate domeniile care nu sunt reglementate expres 

prin Codul educaţiei sau prezentul Regulament sunt, în limita acestora, de competenţa 

Consiliului Ştiinţific şi (sau) a şcolilor doctorale, prin deciziile şi (sau) regulamentele acestora şi 

prin actele adoptate în temeiul lor. 

 

STRUCTURA ȘI COMPONENȚA CONSILIULUI ŞTIINȚIFIC 

4. Consiliul Ştiinţific este organul colectiv de conducere care asigură coordonarea întregii 

activităţi de doctorat în cadrul şcolilor doctorale-consorţii academice universitare de doctorat, 

oferind sprijin instituţional, administrativ şi logistic şcolilor doctorale subordonate. Consiliul 

Ştiinţific activează în cadrul USM ca Partener-administrator în consorţiile academice 

universitare de doctorat. 

5. Activitatea Consiliului Ştiinţific este gestionată de Preşedintele Consiliului Ştiinţific şi 

coordonată de rectorul USM.  

6. Consiliul Ştiinţific este constituit şi îşi desfăşoară activitatea conform prezentului 

Regulament, aprobat de Senat.  

7. Consiliul Ştiinţific este compus din cel mult 15 membri, inclusiv: 

- preşedintele Consiliului Ştiinţific; 

- directorii școlilor doctorale;  

- câte un reprezentant al şcolii doctorale, ales prin votul universal, direct, secret şi egal al 

conducătorilor de doctorat ai şcolii respective;  

- 2 membri, reprezentând comunitatea doctoranzilor, unul dintre care este ales, inclusiv, online, 

în cadrul adunării studenţilor înmatriculaţi la studiile doctorale cu frecvenţă în domeniul 

ştiinţelor naturii, iar celălalt – ales în cadrul adunării, inclusiv, online, a studenţilor înmatriculaţi 

la studiile doctorale cu frecvenţă în domeniul ştiinţelor socio-umaniste.  

8. Membrii Consiliului Ştiinţific sunt cadre ştiinţifico-didactice sau cercetători care deţin 

dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, personalităţi ştiinţifice sau din 

sectoarele industriale şi socioeconomice relevante, reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din 

cadrul şcolilor doctorale din instituţie. 

9. Mandatul membrilor Consiliului Ştiinţific este de 5 ani, sincronizat cu mandatul 

preşedintelui Consiliului ştiinţific.  Senatul USM este în drept să prelungească durata mandatului 

de membru al CŞ, dacă intervin circumstanţe ce împiedică alegerea regulamentară a membrilor 

Consiliului Ştiinţific. 

10.  Membrii Consiliului Ştiinţific îşi pierd statutul respectiv în următoarele cazuri:  

a. încetează sa fie conducător de doctorat titular al instituţiilor-membre ale consorţiilor 

academice universitare de doctorat, precum şi de student-doctorand;  

b. lipsește nemotivat într-un singur an academic de la trei ședințe ale Consiliului;  

c. se află în conflict de interese sau a încălcat normele deontologiei profesionale;  



3 

d. la cerere;  

e. în caz de deces.  

Pentru locul vacant sunt organizate alegeri parţiale. 

11.  Membrii Consiliului Ştiinţific nu sunt în drept să accepte antrenarea în activitatea 

consiliilor similare de la alte instituţii universitare. 

 

ATRIBUȚII ALE CONSILIUL ŞTIINŢIFIC  

12.  Consiliul Ştiinţific are următoarele atribuţii:  

(a)  elaborează Strategia de dezvoltare a studiilor de doctorat; 

(b)  elaborează, redactează (după necesitate) și avizează proiectul Regulamentului 

instituţional privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III pe care îl supune 

aprobării de Senatul USM;  

(c)  aprobă decizii privind înfiinţarea, divizarea, comasarea sau desfiinţarea şcolilor 

doctorale-consorţii academice universitare; 

(d)  aprobă strategiile și regulamentele interne ale şcolilor doctorale;  

(e)  aprobă planurile de activitate a Consiliilor școlilor doctorale; 

(f)  conceptualizează și aprobă programele/planurile de studii superioare de doctorat ale 

şcolilor doctorale;  

(g)  elaborează, în coordonare cu serviciile economice, propuneri vizând taxele la  studiile 

superioare de doctorat şi le prezintă spre aprobare CDSI;   

(h)  aprobă modelul-cadru de convenţii de cotutelă de doctorat al şcolilor doctorale; 

(i)  aprobă actele, acordurile şi parteneriatele privind colaborările instituţionale dintre 

şcolile doctorale-consorţii academice universitare şi şcolile doctorale din cadrul altor instituţii 

organizatoare de studii de doctorat, din ţară sau din străinătate, inclusiv privind participarea la 

consorţii internaţionale şi efectuarea studiilor superioare de doctorat în cotutelă cu o altă 

instituţie organizatoare de studii de doctorat din ţară sau din străinătate; 

(j)  adoptă măsurile 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;  

(k)  aprobă criteriile şi asigură evaluarea internă a şcolilor doctorale; 

(l) oferă suport în procesul de acreditare externă a programelor de doctorat; 

(m)  stabileşte procedurile operaţionale de evaluare prealabilă şi de susţinere publică a 

tezelor de doctorat; 

(n) elaborează anual metodologia şi organizează de comun acord cu Oficiul Studii 

Doctorat și Postdoctorat şi şcolile doctorale admiterea la studiile de  doctorat: 

(o)  conlucrează cu Oficiul Studii Doctorat și Postdoctorat în gestionarea curentă a studiilor 

de doctorat; 

(p)  monitorizează activitatea şcolilor doctorale; 

(q)  avizează cererile de aderare a solicitanților la școlile doctorale; 

(r) avizează deciziile Consiliilor școlilor doctorale cu referire la excluderea membrilor din 

cadrul școlilor doctorale; 

(s) examinează şi recomandă spre publicare  monografiile, alte lucrări ştiinţifice, conform 

procedurii adoptate; 

(t)  adoptă regulile privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a programelor de 

studii efectuate în ţară sau în străinătate, privind recunoaşterea parcursului unor stagii anterioare 

de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în 

universităţi sau în centre de cercetare de prestigiu şi privind recunoaşterea unor cursuri parcurse 

în cadrul programelor de studii superioare de master de cercetare;  

(u)  adoptă regulile privind întreruperea şi prelungirea studiilor superioare de doctorat; 

(v)  exercită alte atribuţii specifice, ce derivă din Codul educaţiei, Carta USM, deciziile 

Senatului USM, ale CDSI,  actele USM instituţionale în domeniul studiilor de doctorat, 
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recomandările membrilor consorţiilor academice universitare de doctorat. 

(w)  este responsabil de gestiunea cercetării postdoctorale, conform Regulamentului 

instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat.  

 

ACTIVITATEA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 

13. CŞ se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui sau înlocuitorului 

acestuia, sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi, dar nu mai rar decât o dată pe 

lună. 

14. Şedinţele Consiliului Ştiinţific sunt deliberative, dacă participă cel puţin 2/3 din 

membri, iar actele Consiliului sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.  

15. Absența nemotivată de la trei ședințe ale CȘ într-un an academic, conduce în mod 

automat la pierderea statutului de membru.  

16. Şedinţele CŞ sunt prezidate şi actele CŞ sunt semnate de preşedintele CŞ. În cazul în 

care preşedintele CŞ se află în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, CŞ desemnează, dintre 

membrii săi (exceptând studenţii-doctoranzi), un înlocuitor temporar. 

17. Secretarul Consiliului Ştiinţific este şeful Oficiului Studii Doctorat și Postdoctorat al 

USM care asigură toate lucrările de secretariat. 

18. La şedinţele CŞ pot participa, fără drept de vot, rectorul, prorectorii, reprezentanţii 

instituţiilor-membre ale consorţiilor, decanii facultăţilor, şefii de departamente/ de laboratoare de 

cercetare şi alte persoane. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 
19. Consiliul Ştiinţific este condus de un preşedinte, asimilat/asociat cu funcţia de 

prorector, numit în urma unui concurs public organizat de către Universitatea de Stat din 

Moldova, conform Regulamentului instituţional privind organizarea studiilor superioare de 

doctorat, ciclul III. 

20. Preşedintele Consiliului Ştiinţific este din oficiu membru al Senatului USM şi al 

Consiliului de Administraţie al USM. 

21. Preşedintele Consiliului Ştiinţific este membru al instituţiilor participante în 

consorţiile academice universitare de doctorat sub auspiciul USM; are:  

a. statut de conducători de doctorat; 

b. titlul ştiinţific de academician/ profesor universitar/ doctori habilitat/ doctor/ conferenţiar 

universitar; 

c. experienţă în gestionarea studiilor de doctorat; 

d. vârsta de până la 65 de ani.  

 

ATRIBUȚII ALE PREŞEDINTELUI CONSILIULUI ŞTIINȚIFIC 

22. Preşedintele CŞ dispune de următoarele atribuţii:  

a. gestionează activitatea CŞ şi conduce şedinţele acestuia; 

b. avizează înmatricularea studenţilor-doctoranzi; 

c. avizează propunerile de exmatriculare a studenţilor-doctoranzi şi le înaintează spre 

aprobare; 

d. avizează solicitările de retragere de la studiile doctorale şi le înaintează spre aprobare; 

e. avizează solicitările de prelungire a studiilor doctorale şi le înaintează spre aprobare; 

f. avizează statele de funcţii ale şcolilor doctorale; 

g. avizează propunerile făcute de Consiliul şcolii doctorale privind schimbarea 

conducătorului de doctorat; 

h. monitorizează și gestionează activitatea directorilor școlilor doctorale; 

i. organizează evaluarea anuală a activității directorilor și a documentației școlilor 

doctorale; 

j. prezintă în şedinţele Senatului şi ale Consiliului de Administraţie al USM rapoarte 

privind studiile de doctorat și postdoctorat, precum şi informații despre activitatea Consiliului 
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Ştiinţific;   

k. semnează documentele adoptate de Consiliul Ştiinţific, orarele de studii şi de examinare 

curentă, alte documente ce derivă din competenţele Consiliului Ştiinţific. 

l. semnează deciziile Consiliului Ştiinţific privind componenţa comisiilor pentru 

susţinerea tezelor de doctorat prezentate în mod regulamentar de Consiliul şcolii doctorale. 

m. elaborează și/sau avizează rapoartele anuale privind studiile de doctorat/ postdoctorat la 

USM. 

n. îndeplinește alte atribuţii ce decurg din actele normative în vigoare. 

 

DISPOZIŢII FINALE  

23.  Proiectul de regulament a fost discutat și aprobat la Ședința Consiliului științific al 

USM din data de 16 martie 2022, proces verbal nr. 8 

24.  Aprobarea şi modificarea Regulamentului se efectuează prin hotărârea Senatului. 

25.  Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul USM.  


