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1. Necesitatea elaborării Metodologiei de constituire a Consiliului ştiinţific al AMFA şi 
desemnarea membrilor acestuia este stipulată în Hotărârea Guvernului Nr. 1007 din 
10.12.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de 
doctorat, ciclul III”, secţia 1, articolul 10. 
 
2. Componenţa Consiliului ştiinţific este alcătuită din 7 persoane, inclusiv: 
Preşedintele Consiliului, ales prin concurs public;  
1 membru ales prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din 
şcoala doctorală a AMFA;  
2 membri aleşi prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilor-doctoranzi din şcoala 
doctorală a AMFA (1 membru reprezentant al corpului profesoral-didactic şi 1 reprezentant 
din rândul studenţilor-doctoranzi); 
3 membri numiţi din cadrul AMFA (propuşi de Senatul AMFA şi confirmaţi de Rectorul 
AMFA). 
 
3. AMFA numește președintele Consiliului științific în baza Regulamentului-cadru privind 
organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățămînt superior 
din Republica Moldova, din 14 ianuarie 2015. 

În cazul anunțării concursului de către Ministerul Apărării se organizează concursul pentru 
ocuparea postului de preşedinte al Consiliului ştiinţific în baza unui aviz, plasat pe pagina 
principală a site-ului web al AMFA şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
 
4. Candidaţii la concursul pentru ocuparea postului de preşedinte al Consiliului ştiinţific, în 
termen de 2 luni de la publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe 
site-ul web al AMFA, depun şi înregistrează cererea de înscriere, la care se anexează: 
Fişa personală de evidenţă a cadrelor; 
Copia carnetului de muncă; 
Copii ale diplomelor de grad şi titlu ştiinţific deţinute; 
Act care confirmă dreptul de conducere a doctoranzilor, conferit de CNAA; 
Numărul doctoranzilor îndrumaţi şi a celor care au obţinut grade ştiinţifice;  
Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate. 
 
5. La concursul pentru ocuparea postului de preşedinte al Consiliului ştiinţific se pot înscrie 
numai persoanele care posedă dreptul de a conduce doctorate şi 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 avizului privind scoaterea la concurs 
a postului. Funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific va fi asociată cu funcţia de prorector. 
 
6. În scopul organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de preşedinte al 
Consiliului ştiinţific, rectorul AMFA desemnează comisia de concurs, formată de 5 membri, 
dintre care: 
3 membri din afara AMFA; 
1 membru dintr-o instituţie superioară de învăţământ din România; 
1 membru reprezentant din AMFA. 
 
7. Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau 
străinătate. 
 
8. Comisia de concurs examinează dosarele candidaţilor şi prin vot deschis ia decizia de a 
recomanda persoana pentru alegerea în postul solicitat. Este declarat ales în postul de 
preşedinte al Consiliului ştiinţific candidatul care a acumulat majoritatea simplă (nu mai 
puţin de 3) de voturi din numărul total de membri ai comisiei de concurs. 



 
9. În cazul în care nici unul din candidaţi nu a acumulat minimul necesar de voturi, votarea se 
repetă la aceeaşi şedinţă pentru primii 2 candidaţi care au acumulat cel mai mare număr de 
voturi. Dacă în urma votării repetate, candidatul respectiv nu a acumulat majoritatea simplă 
de voturi se anunţă un nou concurs. 
 
10. Contestaţiile privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele concursului pentru ocuparea 
postului de preşedinte al Consiliului ştiinţific se examinează de către Senatul AMFA. 
 
11. În baza deciziei comisiei de concurs, rectorul AMFA încheie cu persoana desemnată în 
calitate de preşedinte al Consiliului ştiinţific un contract de management pe o durată de 5 ani. 
 
12. Metodologia de constituire a Consiliului ştiinţific al AMFA şi desemnarea membrilor 
acestuia este aprobată de către Senatul AMFA.           
 
 
 
Locțiitor comandant academie lucru științific (prorector) 
locotenent-colonel, dr., conf. univ.   Igor SOFRONESCU 

 


