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REGULAMENTUL
de activitate al Consiliului ştiinţific IRIM
I. Preliminarii
1.1. Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor Codului cu privire la ştiinţă
şi inovare al Republicii Moldova ( art.142,143), regulamentului privind o0rganizarea studiilor
superioare de doctorat, Ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului n.1007, din 10 decembrie
2014, a Cartei IRIM.
1.2. Consiliul Ştiinţific IRIM este un organ consultativ în sfera ştiinţei şi inovării.
1.3. La şedinţele Consiliului Ştiinţific pot participa ca invitaţi reprezentanţi ai corpului
didactico-ştiinţific şi sindicatelor IRIM, organelor ierarhic superioare, savanţi din sfera ştiinţei şi
inovării.
1.4. Şedinţele Consiliului ştiinţific se convoacă o dată la două luni, în a doua zi de
miercuri a lunii sau în funcţie de necesitatea examinării problemelor aferente activităţii
ştiinţifice.
1.5. Consiliul ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în baza Planului de activitate, aprobat la
prima şedinţă a fiecărui an academic.
1.6. Hotărârile Consiliului ştiinţific se iau cu votul majorităţii simple, atât prin vot secret,
cât şi prin vot deschis şi sunt considerate valabile dacă numărul celor prezenţi reprezintă 2/3 din
totalul membrilor Consiliului.
II. Competenţele Consiliului Ştiinţific IRIM
2.1. Consiliul ştiinţific IRIM are următoarele competenţe:
- elaborarea strategiei de cercetare a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova pe
termen mediu şi lung;
- elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de
studii de doctorat pe care îl supune aprobării Senatului;
- aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul
IRIM;
- selectarea conducătorilor de doctorat pentru activitate într-o nouă şcoală doctorală;
- determină şi propune spre aprobare Senatului IRIM profilul de cercetare al instituţiei,
direcţiile şi tematica de cercetare a laboratoarelor;
- elaborează şi propune spre aprobare Senatului IRIM Concepţia activităţii de cercetare
şi inovare IRIM pentru o perioadă de 5 ani; Planul operaţional al activităţii ştiinţifice pentru anul
academic; examinează Planul laboratoarelor conform temei pentru 5 ani, planurile calendaristice
ale laboratoarelor;
- monitorizează realizarea activităţii de cercetare potrivit profilului şi tematicii de
cercetare a instituţiei în cadrul Centrului de Cercetări Aplicative în Meta-domeniul relaţiilor
internaţionale şi laboratoarelor ştiinţifice, examinează raportul anual de activitate ştiinţifică

IRIM, raportul anual al laboratoarelor şi raportul laboratoarelor conform temei pentru 5 ani şi le
recomandă Senatului pentru aprobare;
- examinează şi propune Senatului spre aprobare publicarea lucrărilor ştiinţificodidactice;
- examinează diverse aspecte ce ţin de colaborarea IRIM cu instituţii similare din ţară şi
străinătate în sfera ştiinţei şi inovării;
- examinează şi înaintează proiectele ştiinţifice la diverse concursuri instituţionale,
naţionale şi internaţionale, propuse de cele trei Laboratoare ale Centrului de Cercetări Aplicative
în Meta-domeniul relaţiilor internaţionale şi de Şcoala doctorală IRIM.
III. Structura Consiliului ştiinţific
3.1 Consiliul ştiinţific este constituit din: Preşedinte, Secretar, membri.
3.2 Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului ştiinţific este aprobată de Senat.
Pot deţine calitatea de membru al Consiliului Ştiinţific cadrele didactice, cercetătorii care au
dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi întrunesc standardele minime şi
obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorat, propuse de Consiliul Naţional
pentru Acreditare şi Atestare şi aprobate prin ordinul Ministrului educaţiei.
3.3 Cel puţin un membru al Consiliului ştiinţific este ales prin vot universal, direct, secret
şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul şcolii doctorale şi Cel puţin un membru al
Consiliului ştiinţific este ales prin vot universal, direct, secret şi egal al studenţilor din cadrul
şcolii doctorale.
3.4 Preşedintele Consiliului este asociat cu funcţia de Prorector şi este numit în urma unui
concurs public, organizat de către IRIM.
3.5 Metodologia de alegere a Preşedintelui Consiliului ştiinţific este aprobată de Senat.
Prin ordinul Rectorului IRIM este desemnată Comisia de concurs, constituită din 5 membri,
dintre care cel puţin trei trebuie să fie din afara IRIM. Membrii Comisiei de concurs trebuie să
aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele
minimale şi obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorate în vigoare la data
publicării în Monitorul oficial al Republicii Moldova a anunţului privind scoaterea la concurs a
postului. Cel puţin un membru al Comisie de concurs activează într-o instituţie de învăţământ
superior de peste hotare. În baza deciziei Comisiei de concurs, Rectorul IRIM încheie cu
Preşedintele Consiliului ştiinţific desemnat un contract de management pe o durată de 5 ani.
IV. Dispoziţii tranzitorii şi finale
4.1 Adoptarea şi modificarea Regulamentului Consiliului Ştiinţific IRIM se
efectuează/operează prin hotărârea Senatului.
4.2 Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Senat.

