REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE ÎN CADRUL
INSTITUTULUI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN
MOLDOVA
I. Preliminarii
1.1. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare în cadrul Institutului de Relaţii
Internaţionale (IRIM) se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova, Statutul Institutului de Stat de Relaţii Internaţionale şi prezentul regulament.
1.2. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare se desfăşoară în cadrul facultăţilor,
catedrelor, laboratoarelor ştiinţifice de profil, de către colective de creaţie provizorii,
Asociaţia ştiinţifică studenţească şi alte structuri create în acest scop.
1.3. Activitatea ştiinţifică este efectuată de corpul ştiinţifico-didactic al instituţiei şi
studenţii IRIM-ului.
1.4. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor constituie o parte componentă a
procesului instructiv-educativ şi de cercetare ştiinţifică al IRIM-ului şi este reglementată
de prezentul regulament.
1.5. Activitatea de cercetare ştiinţifică este efectuată la comanda de stat cu finanţare de la
buget, conform programelor tehnico-ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi în
baza acordurilor de colaborare cu ministere, departamente, instituţii, persoane juridice şi
fizice din ţară şi străinătate.
1.6. Activitatea de cercetare ştiinţifică se efectuează în conformitate cu Planul de
activitate ştiinţifică a IRIM-ului, aprobat de Senatul instituţiei.

II. Obiectivele activităţii ştiinţifice
2.1. Obiectivele principale ale activităţii de investigaţii ştiinţifice ale IRIM sunt:
2.1.1. valorificarea plenară a potenţialului ştiinţific din cadrul instituţiei;
2.1.2. efectuarea cercetărilor ştiinţifice aplicative inclusiv cu caracter ştiinţifico-didactic;
2.1.3. formarea profesională a cadrelor în domeniul relaţiilor internaţionale prin
antrenarea în investigaţii a tinerilor cercetători şi a studenţilor;
2.1.4. implementarea rezultatelor obţinute în sfera practică a metadomeniului relaţii
internaţionale şi în sistemul de învăţămînt în domeniul relaţiilor internaţionale;
2.1.5. elaborarea tezelor de doctorat, editarea monografiilor, manualelor, elaborărilor
metodice şi a altor publicaţii în strictă concordanţă cu realităţile din domeniul
internaţional, politic, diplomatic, economic şi juridic.

2.2 Aspectele principale ale activităţii de cercetare ştiinţifică:
2.1.6. efectuarea investigaţiilor ştiinţifice aplicative;
2.1.7.elaborarea recomandărilor metodice pentru diverse instituţii şi economia naţională;
2.1.8.elaborarea proiectelor de acte normative, propunerilor în vederea perfecţionării
legislaţiei în vigoare, a eficientizării activităţii unor instituţii specializate etc.;
2.1.9.elaborarea monografiilor, manualelor, materialelor didactice, avizelor, recenziilor
şi a articolelor ştiinţifice;
2.1.10. elaborarea tezelor de licenţă, de masterat şi a tezelor de doctorat;
2.1.11. organizarea şi participarea la lucrările conferinţelor, seminarelor ştiinţifice,
meselor rotunde şi ale cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
2.1.12. consultaţii ştiinţifice pentru studenţi şi doctoranzi;
2.1.13. expertiza materialelor pregătite pentru publicare;
2.1.14. participarea în calitate de recenzent sau oponent oficial la susţinerea tezelor de
doctorat;
2.1.15. conducerea cercurilor ştiinţifice şi a echipelor de cercetare tematică;
2.2.16. activitatea de conducător al tezelor de an, de licenţă, de masterat, de doctorat etc.

III.

Dirijarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii ştiinţifice

3.1. Conducerea nemijlocită a activităţii ştiinţifice se atribuie prorectorului pentru
activitate ştiinţifică. 3.2. Activitatea ştiinţifică este gestionată de Secţia activitate
ştiinţifică, subdiviziune cu competenţă în planificarea complexă, în asigurarea
managementului instituţional în sfera de cercetare şi inovare: stabilirea priorităţilor şi
monitorizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, promovarea şi dezvoltarea relaţiilor
interuniversitare, valorificarea rezultatelor cerectărilor ştiinţifice.
3.3. Dirijarea curentă a activităţii ştiinţifice este realizată de conducerea facultăţilor şi a
catedrelor.
3.4. Catedrele organizează şi desfăşoară activitatea ştiinţifică a profesorilor,
doctoranzilor şi studenţilor în funcţie de profil, conform obiectivelor IRIM-ului, stipulate
în Planul de activitate ştiinţifică al IRIM-ului pentru anul academic.
3.5. Catedrele efectuează, în baza planurilor aprobate, cercetări ştiinţifice fundamentale,
aplicative sau complexe, organizează şi coordonează desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice
în care este utilizat potenţialul ştiinţific al IRIM-ului, pregătesc pentru publicare sau
implementare rezultatele investigaţiilor ştiinţifice obţinute.
3.6. Scopul, conţinutul şi ordinea desfăşurării activităţii ştiinţifice sunt stipulate în
documente iniţiale, elaborate de catedre sau laboratoare ştiinţifice (programul
investigaţiilor, planul-proiect etc.).

3.7. Activitatea de investigaţii ştiinţifice se consideră finalizată şi tema respectivă
realizată dacă:
- raportul final este aprobat;
- este avizul respectiv potrivit căruia elaborarea este recomandată pentru
implementarea în practică, iar manuscrisul pentru editare.

IV. Relaţii de cooperare
4.1. Pentru îndeplinirea sarcinilor trasate în prezentul Regulament, IRIM-ul stabileşte
relaţii de colaborare atît cu instituţii şi organizaţii din republică, cît şi peste hotare.
4.2. IRIM-ul stabileşte şi menţine relaţii de colaborare în domeniul ştiinţei în baza
acordurilor încheiate cu instituţii similare din străinătate.
4.3. Colaborarea internaţională şi interuniversitară a IRIM-ului este realizată prin schimb
de delegaţii, de informaţie, materiale elaborate şi experienţă, prin efectuarea de
investigaţii ştiinţifice în comun; participarea colaboratorilor instituţiei la diverse
activităţi ştiinţifice internaţionale, precum şi prin alte forme de activitate ştiinţifică ,
pornind de la necesităţile părţilor antrenate.
Aprobat prin Hotărîrea Senatului IRIM Proces-verbal nr. 3 din 22 iunie 2007

