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PREŞEDINTE     

 

 

 

 

 

 

Metodologie de alegere 

 a membrilor Consiliului Ştiinţific şi ai Consiliului Şcolii doctorale  

ale USEFS 

 

Secţiunea I. Alegeri în cadrul Consiliului Ştiinţific al USEFS 

Art. 1. Prezenta Metodologie stabilește regulile după care se desfășoară 

alegerile membrilor din cadrul Consiliului Ştiinţific al Universităţii de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport (în continuare CŞ al USEFS)  și al Consiliului Şcolii 

Doctoarale (în continuare CŞD) a universităţii şi  este elaborată în temeiul Codului 

Educației al Republicii Moldova  nr. 152 din 17 iulie 2014,  Hotărârii  Guvernului  

nr. 1007/ 10.12.2014, inclusiv şi a reglementărilor interne ale universităţii: 

Regulamentul Consiliului Ştiinţific şi Regulamentul  Şcolii Doctorale aprobate de 

Senatul USEFS.  

Art.2. Consiliul Ştiinţific al USEFS este condus de un preşedinte, asimilat/ 

asociat cu funcţia de Prorector, care este numit în urma unui concurs naţional, fiind 

membru de drept al  acestui consiliu. 

Art.3. (1) Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea postului 

de preşedinte al Consiliului ştiinţific se face public de către departamentul resurse 

umane al universităţii, cu cel puţin două luni înainte de data-limită de înscriere a 

candidaţilor pe pagina principală a site-ului web al universităţii şi se publică în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova . 

(2) Concursul de alegere a preşedintelui Consiliului ştiinţific al USEFS poate 

fi anunţat de Ministerul Educaţiei prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin 



publicarea în mass-media, în publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pe 

site-uri web specializate în publicarea ofertelor de locuri de munca, şi altele 

asemenea. 

Art.4. La concursul pentru ocuparea postului de preşedinte al Consiliului 

ştiinţific se pot prezenta numai persoane care îndeplinesc 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. 

Art.5. (1) Comisia de concurs este formată din 5 membri, din ţară şi/sau din 

străinătate, dintre care cel puţin 3 trebuie să fie din afara universităţii sau a 

instituţiilor participante la consorţiu ori parteneriat, dacă este cazul. Cel puţin un 

membru al comisiei de concurs activează într-o instituţie de învăţămînt superior 

sau cercetare de peste hotare la data finalizării concursului. 

(2) Componenţa nominală a comisiei de concurs se aprobă de Senatul 

USEFS. 

(3) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce 

doctorate, în țară sau în străinătate.  

Art.6. În baza deciziei comisiei de concurs, rectorul USEFS sau al instituţiei 

care reprezintă legal consorţiul ori parteneriatul, încheie cu persoana desemnată în 

calitate de Preşedinte al Consiliului Ştiinţific un contract de management pe o 

durată de 5 ani. 

Art.7.  (1) Probele de concurs în vederea ocupării postului de preşedinte al 

CŞ sunt: 

 analiza dosarelor candidaților de către Comisia de concurs; 

 interviu cu candidații și prezentarea planurilor manageriale în fața Comisiei 

de concurs. 

(2) După decizia Comisiei de concurs de desemnare a preşedintelui CŞ al 

USEFS candidații pot să conteste rezultatele Comisiei în termen de 24 ore de la 

afișarea rezultatelor, prin depunerea unei contestații la Cancelaria  USEFS, în  

intervalul orar 8-16. 



(3) Contestațiile sunt soluționate în termen de 24 ore de la data expirării 

termenului de depunere a acestora la Cancelaria USEFS. In cazul în care niciun 

candidat nu îndeplinește criteriile de participare la concurs sau nu a obținut minim 

nota 8 (opt), procedura se repetă în cel mult 60 de zile de la încheierea primului 

termen de înscriere. 

Art.8. Candidații pentru postul de preşedinte  al C.Ş. trebuie să prezinte 

următoarele documente: 

 xeroopia diplomei de absolvire a studiilor universitare; 

 xeroopia diplomei de Doctor în științe; 

 xeroopia Hotărârii CNAA sau de alt organ abilitat din străinătate  privind  

dreptul de îndrumare; 

 curriculum Vitae în format europass; 

 lista lucrărilor științifice publicate de candidat; 

 planul managerial. 

Art.9. Consiliul Științific al USEFS este alcătuit din minimum 7 şi maximum 

15 persoane şi funcţionează în baza prevederilor regulamentului propriu, al Cartei 

universitare şi Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a 

programelor de studii de doctorat. 

Art.10. Membrii Consiliului ştiinţific, care sunt cadre didactice universitare 

sau cercetători, 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 doctorat, propuse de Consiliul National pentru Acreditare şi 

Atestare şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. 

Art.11. Pot deţine calitatea de membru al Consiliului ştiinţific persoane din 

cadrul USEFS sau din afara acesteia, din ţară sau de peste hotare, personalităţi 

ştiinţifice sau din domeniul sportiv sau cel socioeconomic relevant, precum şi 

reprezentanţi ai studenţilor - doctoranzi din cadrul şcolii/lor doctorale din 

universitate. 

Art.12. Cel puţin un membru al Consiliului ştiinţific este ales prin votul 

universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul Şcolii/lor 



Doctorale a/ale USEFS. De asemenea, cel puţin un membru al Consiliului ştiinţific 

este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilor din cadrul 

şcolii/lor doctorale din universitate.  

Art.13. Fiecare şcoală doctorală a universităţii, consorţiile sau parteneriatele, 

sub condiţia existenţei a cel puţin 3 şcoli doctorale la nivel universitar, îşi  

desemnează obligatoriu un reprezentant în Consiliul ştiinţific, prin votul universal, 

direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat. 

 Art.14. Rectorul USEFS va desemna ceilalți membri reprezentativi ai CŞ al 

universităţii, la propunerea Preşedintelui CŞ și care îndeplinesc condițiile legale 

pentru a avea această calitate.  

 Art.15. Mandatul membrilor CŞ al USEFS este de 5 ani. 

 

Secţiunea I I. Alegeri în cadrul  Şcolii Doctorale a USEFS 

Art.16. Şcoala doctorală se organizează şi funcţionează în cadrul USEFS, 

consorţiului sau parteneriatului încheiat de către universitate cu alte entităţi 

similare din ţară şi de peste hotare, inclusiv cu organizaţii din sfera ştiinţei şi 

inovării, cu conducători de doctorat care au dobândit dreptul de a conduce 

doctorat. 

Art.17. Înfiinţarea şcolii doctorale USEFS este propusă de rector (avizată, 

după caz, de către organele colective de conducere ale fiecărei instituţii 

componente a consorţiului sau parteneriatului) şi este aprobată de Consiliul 

ştiinţific al universităţii.  

Art.18. Şcoala doctorală include totalitatea studenţilor-doctoranzi şi a 

conducătorilor de doctorat care au dobândit dreptul de a conduce doctorat. Pe lîngă 

conducătorii de doctorat, şcolii doctorale USEFS i se pot afilia şi alţi cercetători 

şi/sau cadre didactice, cu sau fără drept de a conduce doctorate, implicaţi în 

activităţi de cercetare şi/sau predare în cadrul şcolii doctorale, titulari ai 

universităţii, din ţară sau de peste hotare. 



Art.19. Şcoala doctorală USEFS este condusă de un director, asimilat 

directorului de departament, şi de Consiliul şcolii doctorale, ca organ de conducere 

colectivă. 

Art.20. Consiliul Şcolii Doctorale USEFS este  format din  conducători de 

doctorat din cadrul şcolii doctorale în proporţie de maximum 65%, studenţi -

doctoranzi ai şcolii doctorale în proporţie de 20%, numărul cărora poate fi majorat 

dacă este cazul, restul fiind completat cu membri din afara şcolii doctorale aleşi 

dintre personalităţi ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică au o recunoaştere 

internaţională semnificativă şi/sau personalităţi din domeniul sportiv şi cel 

socioeconomic relevante.  

Art.21. Funcţia de preşedinte al CŞD este îndeplinită de directorul şcolii 

doctorale, care este numit de către Consiliul ştiinţific al universităţii dintre 

conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale a universităţii. 

Art.22. Numărul membrilor  CŞD este de 8, dintre care 6 sunt conducători de 

doctorat din cadrul Școlii Doctorale a USEFS, unul dintre aceștia fiind directorul 

CŞD, iar 2 sunt reprezentanți ai studenților doctoranzi. 

Art.23. Membrii Consiliului Şcolii Doctorale format în baza prezentei 

metodologii şi a Regulamentului propriu,  care sunt cadre didactice în învăţămîntul 

superior de profil sau cercetători 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 doctorat, aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei, în vigoare la data desemnării lor ca membri ai Consiliului Şcolii 

doctorale USEFS. 

Art.24. Ponderea conducătorilor de doctorat din Şcoala doctorală a                       

universităţii în cadrul Consiliului acesteia este stabilită de către Consiliul ştiinţific 

al USEFS. 

Art.25. Membrii CŞD al USEFS au un mandat de 5 ani şi se aleg prin votul 

universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală a 

universităţii, iar membrii reprezentanți ai studenților doctoranzi prin votul 

universal, direct, secret și egal al studenților doctoranzi. 



Art.26. Studenţii-doctoranzi membri ai Consiliului Şcolii doctorale a 

universităţii care îşi finalizează studiile doctorale în timpul mandatului Consiliului 

îşi pierd calitatea de membru al acestuia la data susţinerii publice a tezei de 

doctorat. 

    Art.27. Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul CŞD al USEFS se 

organizează alegeri parţiale, potrivit prevederilor prezentei metodologii, iar 

mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului Consiliului Şcolii 

doctorale. 

Art.28. Pentru primul tur de alegeri - cvorumul conducătorilor de doctorat din 

Școala doctorală trebuie să fie de 2/3, iar candidații trebuie să obțină majoritatea 

voturilor, respectiv pentru studenții doctoranzi cvorumul trebuie să fie 2/3, iar 

candidații trebuie să obțină majoritatea. 

Art.29. Dacă în primul tur de alegere a reprezentanților CŞD. care trebuie aleși 

prin vot nu se îndeplinește condiția de cvorum, atunci se organizează al doilea tur 

de alegeri candidații fiind nevoiți să obțină majoritatea simplă a membrilor 

conducători de doctorat ai Școlii doctorale prezenți la vot, respectiv în cazul 

studenților doctoranzi candidații trebuie să obțină majoritatea simplă din partea 

studenților doctoranzi. 

Art.30. Actuala Metodologie de alegere a membrilor din CŞ şi CŞD ale 

USEFS, respectiv a preşedintelui şi directorului celor două consilii, este parte 

integrantă a Regulamentului Consiliului Ştiinţific şi al  Regulamentului Școlii 

doctorale  aprobate de Senatul universităţii. 

Art.31. Dispoziţiile prezentei metodologii  intră în vigoare la data aprobării sale 

de către Senatul USEFS. 

 

 

 

 

 


