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I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Secţia Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale (în continuare - SCŞRI) reprezintă
subdiviziunea Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (în continuare Universitate) care contribuie la promovarea şi implementarea politicii de stat în sfera cercetării
fundamentale şi aplicative în conformitate cu direcţiile strategice de dezvoltare a sferei ştiinţei
şi inovării în Republica Moldova şi a politicilor de internaţionalizare şi extindere a relaţiilor
internaţionale ale Universităţii, în vederea creşterii gradului de integrare în structurile de
învăţământ şi cercetare naţionale şi internaţionale.
2. SCŞRI activează în baza deciziei Senatului Universităţii, din 03.01.2019, drept urmare a
reorganizării Departamentului Cercetare Ştiinţifică şi Departamentului Relaţii Internaţionale şi
Managementul Proiectelor.
3. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a SCŞRI în Universitate.
4. Regulamentul a fost elaborat în baza:
• Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 cu
modificările şi completările ulterioare;
• Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 cu modificările şi
completările ulterioare;
• Cartei Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău, aprobată la
28.05. 2015 cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.56 din 27.01.2014, Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în
învăţământul superior;
• Strategiei cercetării-dezvoltării a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun.
Chişinău în perioada 2015-2020, proces-verbal nr.9 al şedinţei Senatului UPSC din
30.04.2015;
• Regulamentului privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău, proces-verbal nr. 2 al şedinţei
Senatului UPSC din 24.11.2016;
• Regulamentului privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul UPSC,
aprobat la 24.11.2016;
• Regulamentului privind mobilitatea academică a studenţilor, cadrelor didactice şi
administrative de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, procesverbal nr. 2 al şedinţei Senatului UPSC din 24.11.2016.
5. SCŞRI colaborează cu subdiviziunile Universităţii (facultăţi, catedre, Secţia Managementul
Procesului de Instruire, Secţia de Asigurare a Calităţii şi Dezvoltare Curriculară, Secţia Resurse
Umane, Direcţia economico-financiară şi gestionare etc.) pentru buna desfăşurare a activităţii
sale.
6. SCŞRI conlucrează cu instituţii ierarhic superioare la nivel naţional: MECC, ANACEC, ANCD,
AŞM, Oficiul Naţional Erasmus+în Moldova, de asemenea cu subdiviziuni similare din instituţii
superioare de învăţământ din ţară şi străinătate.

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SECŢIEI
7. SCŞRI este o subdiviziune autonomă în cadrul Universităţii activitatea căreia este coordonată
de şeful secţiei şi se subordonează Prorectorului pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii
internaţionale.
8. Structura organizatorică a SCŞRI se aprobă de către Administraţia Universităţii şi este
constituită din personal angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată /
determinată, cu atribuţii şi responsabilităţi în conformitate cu regulamentul în vigoare şi fişa
postului.
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9. SCŞRI monitorizează activitatea de cercetare şi internaţionalizare a cadrelor ştiinţificodidactice şi studenţilor, colaborând cu persoane responsabile delegate de către facultăţi.
10. SCŞRI convoacă, la necesitate, comisii în scopul evaluării dosarelor depuse la concursuri.

III. DOMENII DE ACTIVITATE ALE SECŢIEI
11. Domeniile de activitate ale secţiei vizează:
• asigurarea cadrului organizatoric şi informaţional pentru elaborarea şi implementarea
strategiilor de cercetare şi internaţionalizare;
• formularea şi înaintarea propunerilor privind modul de organizare şi desfăşurare a
activităţii ştiinţifice şi de internaţionalizare;
• elaborarea planurilor anuale şi de perspectivă privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi
de internaţionalizare;
• asigurarea participării competitive la edificarea Spaţiului European al învăţământului
Superior, definit de Procesul Bologna;
• organizarea, coordonarea, monitorizarea şi promovarea activităţilor de cercetare şi
mobilitate;
• identificarea partenerilor pentru diverse programe/proiecte de cercetare
şi
internaţionalizare şi întocmirea corespondenţei oficiale, privind stabilirea contactelor cu
instituţii din ţară şi străinătate;
• participarea la evenimente de informare şi promovare a oportunităţilor de colaborare
internaţională;
• informarea comunităţii universitare despre oportunităţile de finanţare a proiectelor de
cercetare şi mobilitate academică;
• informarea potenţialilor beneficiari cu privire la concursuri de finanţare a proiectelor de
cercetare sau mobilitate;
• asigurarea asistenţei şi consilierii membrilor comunităţii universitare în vederea elaborării
şi derulării proiectelor de cercetare ştiinţifică şi de mobilitate academică;
• coordonarea procesului de selecţie a candidaţilor la concursurile pentru obţinerea burselor
de mobilitate academică sau de cercetare;
• acordarea suportului informaţional pentru participarea membrilor comunităţii universitare
la evenimente ştiinţifice şi academice naţionale şi internaţionale;
• scrierea / perfectarea acordurilor interuniversitare cu instituţii din ţară şi străinătate;
• evidenţa acordurilor de colaborare;
• întreţinerea bazei de date privind proiectele naţionale şi internaţionale derulate în
Universitate;
• coordonarea şi monitorizarea mobilităţilor de lungă şi scurtă durată ale cadrelor ştiinţificodidactice şi studenţilor;
• elaborarea în termenele şi modul stabilit a rapoartelor ştiinţifice, statistice, privind
mobilitatea;
• monitorizarea compatibilităţii planurilor de studii din Universitate, cu cele existente în
instituţii similare, la nivel naţional şi internaţional;
• dezvoltarea cadrului optim de integrare a programelor de instruire cu cercetarea ştiinţifică;
• promovarea transparenţei şi recunoaşterii academice a studiilor şi calificărilor obţinute în
alte instituţii, încurajându-se astfel dezvoltarea unei zone deschise de cooperare naţională
şi internaţională în învăţământul superior;
• diseminarea informaţiei despre programe, concursuri, colaborări internaţionale în cadrul
diferitor evenimente;

•
•
•
•

promovarea cercetărilor ştiinţifice şi activităţilor de internaţionalizare în scopul creşterii
vizibilităţii rezultatelor înregistrate;
organizarea manifestărilor ştiinţifice în Universitate sau în colaborare;
coordonarea ediţiilor ştiinţifice ale Universităţii;
actualizarea paginii web a Universităţii - compartimentul cercetare şi internaţionalizare.

IV. DISPOZIŢII FINALE
12. Regulamentul intră în vigoare la data aprobării de către Senatul Universităţii;
13. Modificarea sau completarea prezentului regulament se face prin hotărâre de Senat.

