
PROCEDURA DE ALEGERE A CONSILIILOR

ȘI A DIRECTORILOR ȘCOLILOR DOCTORALE

avizată de Consiliul Stiintific în data de 06.09.21

aprobat de Senatul USM în data de 7.09.21

PREAMBUL

Prezenta Procedură a fost elaborată în temeiul Regulamentului privind organizarea
studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin decizia Guvernului Republicii
Moldova Nr. 1007 din 10.12.2014, Regulamentului-cadru privind organizarea și
funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ superior din Republica
Moldova, aprobat prin ordinul ME nr. 10 din 14 ianuarie 2015, și Regulamentul
instituțiuional privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, avizat de
Consiliul Științific pe 18.06.2021 și aprobat de Senatul USM din 25.06.2021.

I. CADRU GENERAL

1.1. La USM funcționează 6 școli doctorale. Ele au statut de consorţii academice
universitare de doctorat, părţile fondatoare ale cărora sunt Universitatea de Stat din
Moldova, alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din Republica Moldova.

1.2. Școlile doctorale sunt următoarele:

1. Școala Doctorală Științe Fizice, Matematice, ale Informației și Inginerești;

2. Școala Doctorală Științe Biologice, geonomice, chimice și tehnologice;

3. Școala Doctorală Științe Umaniste;

4. Școala Doctorală Științe Juridice;

5. Școala Doctorală Științe Economice;

6. Școala Doctorală Științe Sociale și ale Educației.

1.3. Structurile respective au fost create prin decizia nr. 2 a CDSI din 11 februarie
2021.

1.4. Consiliul școlii doctorale reprezintă organul colectiv de conducere al Școlii
Doctorale, iar directorul constituie personal de conducere în cadrul studiilor de doctorat. Ei
sunt aleși pentru un termen de cinci ani în conformitate cu Regulamentul-cadru privind
organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior
din Republica Moldova (2015) și Regulamentul instituțiuional privind organizarea studiilor
superioare de doctorat, ciclul III, avizat de Consiliul Științific pe 18.06.2021 și aprobat de
Senatul USM din 25.06.2021.

1.5. Alegerile organului de conducere (consiliului) și a directorului școlii doctorale se
vor efectua simultan în condițiile actelor menționate în preambul.



II. PROCEDURA DE ALEGERE A CONSILIULUI ȘD

2.1. Consiliul Școlii Doctorale, ca organ de conducere colectivă a ȘD, conform art.25
al Regulamentului instituțional, este compus din conducatorii de doctorat (în proporţie de
maxim 65%, respectându-se reprezentarea proporţională a tuturor a institutiilor-membre
ale consorţiilor), studenţii-doctoranzi care îşi fac studiile cu frecvenţă (în proporţie de 20%),
restul fiind completat cu membri din afara şcolii doctorale (cercetători de notorietate
internaţională, reprezentanţi ai pieţei de muncă).

2.2. Numărul de membri ai Consiliului şcolii doctorale se stabileşte proporţional la
numărul de conducători de doctorat şi este de:

 7 membri, în cazul unui număr de la 20, dar nu mai puţin de 10, până la 35 de
conducători de doctorat inclusiv;

 9 membri, în cazul unui număr de la 36 până la 50 de conducători de doctorat inclusiv;

 11 membri, în cazul unui număr de la 51 până la 65 de conducători de doctorat inclusiv;

 13 membri, în cazul unui număr de 66 şi mai mulţi conducători de doctorat.

2.3. Funcţia de preşedinte al Consiliului şcolii doctorale este îndeplinită de directorul
Școlii Doctorale care este membru al Consiliului din oficiu.

2.4. Membrii Consiliului-conducători de doctorat se aleg prin votul universal, direct,
secret şi egal cu majoritatea simplă de către conducatorii de doctorat din şcoala doctorală
respectivă.

2.5. Studenţii-doctoranzi, membri ai Consiliului şcolii doctorale, sunt desemnați prin
votul studenților cu frecvență din şcoala doctorală respective, inclusiv și online, cu
majoritatea simplă.

2.6. Studenții-doctoranzi - membri ai Consiliului ȘD care îşi finalizează studiile
doctorale în timpul mandatului Consiliului îşi pierd calitatea de membru la data finalizării
studiilor de doctorat – 3 ani la secţia cu frecvență (fără a lua în calcul perioadele de
întrerupere, prelungire sau de graţie).

III. PROCEDURA DE ALEGERE A DIRECTORULUI ȘCOLII DOCTORALE

3.1. Directorul Școlii Doctorale, potrivit art. 23 (7) al Regulamentului institutional,
este ales din rândul membrilor şcolii doctorale de Adunarea Generală a conducătorilor de
doctorat, membri ai şcolii respective.

3.2. Alegerea directorului Școlii doctorale se efectuează prin votul universal, direct,
secret şi egal al conducatorilor de doctorat din şcoala doctorală respective, cu majoritatea
simplă.



IV. COMISIA DE CONCURS

4.1. Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor consiliilor și directorilor școlilor
doctorale este instituită Comisia de concurs compusă din 7 persoane, dintre care cinci vor fi
desemnați de Consiliul Științific, câte unul - de Secția Doctorat și Secția Resurse Umane.

4.2. Atribuțiile comisiei de concurs:

 Elaborează listele electorale;
 Redactează anunțurile privind demararea campaniei de alegeri, întâlnirile cu

candidații,după caz, pe care le postează pe site-ul USM și al ȘD, pe paginile WEB ale
membrilor consorțiilor academic universitare.

 verifica actele depuse de către candidat și validează dosarul respectiv.
 perfectează cu cel putin o zi până la scrutin buletinele de vot;
 asigură logistic locația de vot;
 organizează procedura de vot, efectuează numărarea voturilor și redactează

procesul verbal privind rezultatele votării;
 organizează adunarea studenților.

V. EXIGENȚELE FAȚĂ DE CANDIDAȚI

5.1. Candidații la funcția de membru al Consiliului ȘD și de director din rândul
conducătorilor de doctorat trebuie să întrunească următoarele condiții:

 deţine cel puţin titlul ştiinţifico-didactic de doctor şi conferenţiar universitar;
 este membru al școlii doctorale;
 dispune de abilitarea valabilă a ANACEC de a fi conducător de doctorat;
 dispune de experiență în activitatea managerială;
 nu a depășit varsta de 65 de ani

5.2. Candidații la funcția de membru al Consiliului ȘD din rândul studenților-doctoranzi
trebuie să întrunească următoarele condiții:

 este student-doctorand cu frecvență;
 nu este student la anul final de studii doctorale (anul 3)

5.3. Candidații externi la funcția de membru al Consiliului ȘD trebuie să întrunească
următoarele condiții:

 deţine, de regulă, titlul ştiinţifico-didactic de doctor şi (sau) conferenţiar universitar;
 dispune de recomandarea unuia dintre departamentele academice la profilul ȘD.

5.4. Incompatibilități

Nu pot face parte în acelaşi timp din Consiliul şcolii doctorale un conducător de doctorat
şi un student-doctorand condus de acesta sau 2 studenți-doctoranzi având acelaşi
conducător de doctorat.



VI. LOCUL VACANT DE MEMBRU AL CONSILIULUI ȘD SAU DE DIRECTOR

6.1. Vacanța funcției de membru al Consiliului ȘD sau de director intervine în urma
demisiei sau demiterii persoanelor respective.

6.2 Locul vacant din Consiliul ȘD este completat în urma alegerilor parțiale, în
conformitate cu prezenta Procedură, iar mandatul noului membru încetează la expirarea
mandatului Consiliului şcolii doctorale.

6.3. În cazul constatării vacanței funcției de director al ȘD, Consiliul ȘD desemnează cu
majoritatea simplă a voturilor un director interimar din rândul membrilor Consiliului SD,
confirmat prin ordinul rectorului, pentru perioada de până la expirarea mandatului
Consiliului şcolii doctorale.

VII. DOSARUL candidatului

7.1 Candidatul la concurs pentru funcția de membru al Consiliului ȘD sau de director din
rândul conducătorilor de doctorat și al celor externi depun la comisia de concurs:

 CV
 copiile diplomelor de academician/profesor universitar/doctor

habilitat/doctor/conferenţiar universitar, după caz;
 lista doctorilor/doctorilor habilitaţi, cercetările cărora au fost coordonate de

solicitant, după caz;
 lista monografiilor/manualelor/ volumelor ştiinţifice relevante;
 date privind contribuțiile anterioare la studiile de doctorat, după caz
 certificatul privind dreptul de conducător de doctorat, după caz
 programul de intenții (max.1 pag).

7.2. Dosarul candidatului va fi prezentat comisiei de concurs cel tarziu cu 10 zile până la
ziua alegerilor și va fi postat pe site-ul ȘD sai al USM.

VIII. CALENDARUL ACȚIUNILOR DE CONCURS ȘI PROCEDURILE DE VOT

8.1. Cu cel puțin 20 zile calendaristice până la demararea alegerilor se emite ordinul
rectorului privind alegerile preconizate;

8. 2. Cu cel puțin 18 zile până la demararea alegerilor are loc ședința Consiliului Științific
privind crearea Comisiei de concurs și stabilirea zilei alegerilor.

8.3. Cu cel puțin 15 zile până la demararea alegerilor are loc ședința Comisiei de concurs
de validare a listelor de vot, aprobarea algoritmului de vot, modelul buletinului de vot etc.

8.4. Înaintarea candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului Științific și a
directorului demarează din ziua stabilirii datei alegerilor și durează 10 zile calendaristice.

8.5. Înaintarea candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului Științific și a
directorului are loc în cadrul reuniunii de grup (cel puțin 1/5 din numărul total de
conducători de doctorat ai școlii respective) în prezența unui reprezentant al Comisiei de
concurs. Ședinta este condusă de Decanul de vârstă al conducătorilor de doctorat prezenti,
care nu candidează.



Este admisă și autopropunerea candidatului.

8.6. Înregistrarea candidaților și stabilirea ordinii în buletinele de vot (în funcție de
ordinea depunerii dosarului) pentru alegerea membrilor Consiliului Științific și a directorului
se va efectua cel târziu cu 5 zile calendaristice până la data alegerilor.

8.7. Cel târziu cu 2 zile până la votare se încheie perioada întalnirilor cu candidații la
alegeri.

8.8. La data stabilită au loc alegerile.

8.9. Alegerile se vor desfășura pe durata a 3 ore pe parcursul zilei de vot în aulele
rezervate în acest scop. Informația respectiva va fi plasată pe site-ul USM.

8.10. Alegerile sunt valabile pentru fiecare școală doctorală în parte dacă la ele au
participat cel puțin 50%+1 din electori cu dreptul de vot.

8.11. În urma voturilor exprimate Comisia de concurs întocmește
un Proces verbal cu numărul de voturi obținut de fiecare candidat şi stabileşte candidatul al
es pentru poziţia de membru al Consiliului ȘD sau de Director al Scolii Doctorale.

În 24 de ore de la anunțarea rezultatelor pot fi depuse, după caz, contestările.
Contestările sunt examinate de Consiliul Științuific în timp de 24 de ore. În cazul constatării
încălcării prevederilor prezentului regulament de alegere a Consiliului sau a directorului ȘD,
Consiliul Științific anulează rezultatele alegerilor şi anunţă un nou concurs.

8.12. Rezultatele alegerilor vor fi avizate de Consiliul științific
şi aprobate de Senatul USM. În baza aprobării Senatului, Rectorul emite ordinul de
desemnare a directorilor și componenței Consiliilor ȘD.

8.13. Dacă nici un candidat nu a obținut cel puțin jumătate plus unu dintre voturile
exprimate se organizează un nou tur de scrutin la care participă câte doi
candidaţii în ordine descrescătoare a numărului de voturi obţinut, pentru fiecare
loc disponibil.

DISPOZIȚII FINALE

Prezenta Procedură intră în vigoare din data aprobării de Senatul USM.

Modificarea Procedurii este inițiată de Consiliul Științific.


