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Regulament de organizare și funcționare a Consiliului științific în cadrul Institutului de Chimie (ediția a I-a) 
 

 
Capitolul I 

Dispoziții generale 
 

1. Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a Consiliului Ştiinţific (în continuare 

„Regulament”) este adoptat în temeiul Codului cu privire la știință și inovare al Republicii 

Moldova, nr. 259/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018), Statutului 

Institutului de Chimie și Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului de Chimie. 

 

2. Regulamentul se aplică în cadrul Institutului de Chimie (în continuare ”Institut”), în calitate de 

organizație din domeniile cercetării și inovării. 

 

3. Prezentul Regulament stabileşte structura, atribuţiile Consiliului Ştiinţific şi conţine 

metodologia de desemnare a membrilor Consiliului Ştiinţific. 

 

4. Consiliul ştiinţific al Institutului este un organ consultativ, care coordonează întreaga activitate 

de cercetare, inovare şi transfer tehnologic, oferind sprijin instituţional, administrativ şi logistic 

subdiviziunilor de cercetare subordonate. Consiliul Ştiinţific este monitorizat şi coordonat de 

către Directorul Institutului. 

 

Capitolul II 

Componența Consiliului științific 
 

5. Consiliul ştiinţific se alege, prin vot secret, de adunarea personalului scriptic al Institutului pe 

un termen de 4 ani din rândurile cercetătorilor ştiinţifici cu titlu ştiinţific, cât și din exterior. 

 

6. Consiliul este format dintr-un număr impar de membri proporțional numărului de cercetători ai 

Institutului, stabilit în Regulamentul Institutului. Din componența Consiliului științific face 

parte din oficiu un reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

 

7. Membrii Consiliului știinţific sunt aleși de adunarea generală a personalului ştiinţific a 

Institutului din rândurile cercetătorilor ştiinţifici cu grad/titlu ştiinţific sau experiență științifică, 

cu 50% plus unu din voturile celor prezenţi la adunare. Adunarea generală a personalului 

științific este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 din membrii acesteia.  

 

8. Directorul, directorii adjuncți, secretarul științific, membrii titulari și membrii corespondenți ai 

Academiei de Științe a Moldovei, angajați ai Institutului, intră în componenţa Consiliului 

știinţific din oficiu. Din Consiliu face parte reprezentantul sindicatului sau al salariaților, în 

cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat, precum și un reprezentant al tinerilor 

cercetători.  

 

9.  La şedinţele Consiliului știinţific pot participa, ca invitaţi, persoane din alte organizaţii din 

sfera ştiinţei şi inovării, reprezentanți ai autorităților publice, ai sindicatelor din domeniu. 

 

10. Preşedinte al Consiliului știinţific este directorul Institutului, iar calitatea de secretar revine 

secretarului științific. 
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11. Şedinţa Consiliului știinţific este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii 

acestuia, iar deciziile se adoptă prin majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți. Dacă 

ședința nu a fost deliberativă, ea se convoacă repetat în cel mult 15 zile. Hotărârile Consiliului 

știinţific sunt înregistrare în procese-verbale, semnate de preşedinte şi secretar. 

 

12. Consiliul știinţific se convoacă în ședințe ordinare cel puțin o dată pe trimestru și în ședințe 

extraordinare în caz de necesitate. Ședințele extraordinare ale Consiliului se convoacă de 

președintele acestuia din proprie inițiativă, precum și la cererea unei treimi din membrii 

consiliului sau a reprezentantului fondatorului. 

 

Capitolul III 

Atribuțiile Consiliului științific 
 

13. Consiliului știinţific îi revin următoarele atribuţii: 

a) stabileşte direcţiile de perspectivă; 

b) organizează evaluarea activităţii  Institutului, a rezultatelor activităţii desfăşurate în cadrul 

unităţilor structurale științifice, colectivelor ştiinţifice temporare şi celei desfășurate de 

fiecare cercetător ştiinţific, aprobă raportul de activitate al Institutului;  

c) adoptă statutul institutului, regulamentele și alte acte privind activitățile desfășurate;  

d) alege în funcţie, prin concurs, conducătorii unităţilor structurale științifice şi cercetătorii 

ştiinţifici; 

e) examinează şi aprobă planurile de cercetare științifică în conformitate cu politica de stat în 

domeniile cercetării și inovării;  

f) aprobă conținutul şi etapele îndeplinirii planurilor de cercetare ale unităţilor structurale 

științifice; 

g) examinează probleme privind colaborarea ştiinţifică cu organizaţii similare naţionale şi 

internaţionale;  

h) evaluează și aprobă/refuză aprobarea recomandării lucrărilor ştiinţifice spre publicare; 

i) alege redactorul-şef şi colegiul de redacţie al ediţiilor ştiinţifice fondate de Institut; 

j) recomandă candidaturi pentru decernarea premiilor, distincţiilor naţionale şi internaţionale; 

k) aprobă teme și proiecte de cercetare la profilurile institutului, confirmă 

conducători/coordonatori/consultanți/ în domeniu; 

l) aprobă rezultatele atestării cercetătorilor ştiinţifici;  

m) înaintează candidaturi pentru alegerea în calitate de membru titular şi membru corespondent 

al AŞM; 

n) recomandă candidaturi pentru conferirea titlurilor ştiinţifice, ştiinţifico-didactice și onorifice. 

 

14. Preşedintelui Consiliului știinţific îi revin următoarele atribuţii: 

a)  convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului ştiinţific; 

b) propune ordinea de zi a şedinţelor Consiliului ştiinţific; 

c) soluţionează problemele ce ţin de activitatea eficientă a Consiliului ştiinţific; 

d) exercită alte atribuţii prevăzute de Statutul Institutului. 

 

15.  Secretarul Consiliului ştiinţific: 

a) redactează procesele-verbale și extrasele proceselor-verbale ale Consiliului ştiinţific, pe care 

le contrasemnează; 
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b) informează membrii Consiliului știinţific în privinţa problemelor organizatorice ale 

activităţii; 

c) exercită alte funcţii, încredinţate de preşedintele Consiliului ştiinţific. 

Capitolul IV 

Dispoziții finale 

 

16. Adoptarea şi modificarea Regulamentului se efectuează prin hotărârea Directorului Institutului. 

 

17. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Directorul Institutului. 
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