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Capitolul I. Dispoziţii generale 
Art. 1.1. Institutul de Cercetări Economice şi Studii Europene (ICESE), în continuare 

Institutul, este înfiinţat conform deciziei Senatului A.S.E.M. Nr. 1/3 din 24 
decembrie 2012 şi constituie o subdiviziune funcţională a A.S.E.M.  

Art. 1.2. Institutul îşi desfăşoară activitatea în baza Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al  
Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004; Legii învățământului nr.547-XIII 
din 21 iulie 1995; Hotărârii Guvernului cu privire la modul de funcţionare a 
instituţiilor de învăţământ superior de stat în condiţii de autonomie financiară, nr. 
983 din 22 decembrie 2012; Hotărârii Guvernului cu privire la salarizarea 
angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la 
bugetul de stat,  nr. 47 din 12.01.2007; altor acte legislative şi normative, deciziilor  
Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, deciziilor Senatului 
A.S.E.M. şi ordinelor rectorului A.S.E.M. 

Art. 1.3. Institutul coordonează activitatea sa cu rectorul şi prorectorul cu activitate 
ştiinţifică şi relaţii externe. 

 
Capitolul II.  Misiunea, rolul şi obiectivele Institutului  

Art. 2.1. Misiunea Institutului este promovarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare 
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul ştiinţelor economice în scopul 
creşterii gradului de integrare al A.S.E.M. în comunitatea ştiinţifică naţională şi 
internaţională.  

Art. 2.2. Rolul Institutului constă în: 
a) asigurarea cadrului instituţional, logistic şi informaţional pentru elaborarea şi 

realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică finanţată;   
b) acordarea de asistenţă şi sprijin logistic cadrelor didactice şi de cercetare în 

vederea derulării proiectelor de cercetare ştiinţifică finanţată.  
Art. 2.3. Obiectivele de activitate al Institutului cuprind in principal: 

a) participarea activă la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice stabilite 
prin programele naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,  

b) dezvoltarea cercetării ştiinţifice în vederea creşterii vizibilităţii rezultatelor 
înregistrate pe plan naţional; 

c) implicarea activă şi responsabilă a cadrelor didactice şi de cercetare ale 
A.S.E.M. în elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică la nivel 
naţional, regional şi european;  

d) afilierea A.S.E.M la un sistem integrat de informare privind oportunităţile de 
cercetare ştiinţifică şi concursurile naţionale şi internaţionale de adjudecare a 
proiectelor; 

e) iniţierea şi elaborarea proiectelor de cercetare ştiinţifică complexă 
(interdisciplinară) în concordanţă cu priorităţile naţionale, europene şi 
internaţionale; 
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f) transformarea Institutului într-un pol de informare şi diseminare a informaţiilor 
şi bunelor practici în managementul proiectelor europene de cercetare şi 
educaţionale (FP7, TEMPUS, etc.); 

g) realizarea şi a altor obiective. 

Capitolul III. Organigrama şi atribuţiile Institutului  

Art. 3.1. Institutul are în cadrul structurii sale organizatorice secţii, laboratoare de tip 
„program-scop”, precum si alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea 
obiectivelor sale de activitate. 

Art. 3.2. Laboratoarele de tip „program-scop” sunt unităţile instituite pe perioada de 
realizare a proiectelor de cercetare.  

Art. 3.3. Structura organizatorică a Institutului se aprobă prin ordinul rectorului A.S.E.M. la 
propunerea directorului Institutului. 

Art. 3.4. În funcţie de specificul activităţii ştiinţifice, prin ordinul rectorului A.S.E.M. se pot 
înfiinţa colective de cercetare specializate sau interdisciplinare proprii şi în 
colaborare cu alte centre de cercetare naţionale sau din străinătate. 

Art. 3.5. Direcţiile de cercetare ştiinţifică ale Institutului sunt corelate cu următoarele 
profiluri de acreditare ştiinţifică ale A.S.E.M.: (1) Economie fundamentală şi 
aplicată; (2) Business şi administrare; (3) Finanţe, contabilitate şi analiză 
economico-financiară; (4) Integrare europeană şi politici sociale; (5) Tehnologii 
informaţionale, Informatică, statistică şi cibernetică economică. 

Art. 3.6. În cadrul sistemului de cercetare finanţată al Institutului laboratoarele de tip 
„program-scop” şi colectivele temporare de cercetare sunt unităţile de bază a 
organizării şi realizării activităţii de cercetare ştiinţifică. 

Art. 3.7. Numărul total al laboratoarelor de tip „program-scop” şi colectivelor temporare de 
cercetare este determinat de proiectele şi temele finanţate din surse naţionale şi 
externe. 

Art. 3.8. În componenţa colectivelor temporare de cercetare pot fi incluşi: cadre didactice şi   
de cercetare, doctoranzi, masteranzi, studenţi şi alţi colaboratori de la diverse 
subdiviziuni ale A.S.E.M. 

Art. 3.9. Prin decizia Senatului A.S.E.M. în cadrul Institutului pot fi înfiinţate alte 
subdiviziuni cu atribuţii de administrare şi efectuare a activităţii de cercetare 
ştiinţifică. 

Art. 3.10. Institutul  are următoarele atribuţii: 
a) organizarea şi coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică finanţată din surse 

naţionale şi externe; 
b) participarea la elaborarea şi aprobarea direcţiilor principale de cercetare în cadrul 

A.S.E.M. prin prismele cerinţelor faţă de ştiinţele economice în condiţiile actuale; 
c) informarea facultăţilor, catedrelor, laboratoarelor de cercetare şi alte subdiviziuni 

despre oportunităţile de cercetare ştiinţifică oferite de Consiliul Suprem pentru 
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi diverse programe naţionale şi internaţionale.  
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d) facilitarea accesului cadrelor didactice şi de cercetare la informaţii privind 
programele şi proiectele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică; 

e) iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor directe de parteneriat cu instituţiile 
de cercetare, centre universitare, ministere, organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale etc. din ţară şi străinătate în scopul obţinerii de finanţări,  
granturi, proiecte şi contracte de finanţare a cercetărilor; 

f) dezvoltarea competenţele şi aptitudinile manageriale ale cadrelor didactice şi de 
cercetare ale A.S.E.M. în domeniul managementului proiectelor internaţionale; 

g) coordonarea şi avizarea propunerile colectivelor temporare de cercetare, 
catedrelor, laboratoarelor ştiinţifice privind participarea la concursuri organizate  
pentru proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din surse naţionale şi externe; 

h) monitorizarea derulării corespunzătoare a proiectelor, temelor, contractelor de 
cercetare ştiinţifică finanţate din surse naţionale şi externe; 

i) ţinerea a evidenţei temelor, rezultatelor activităţii ştiinţifice finanţate din surse 
naţionale şi externe şi aplicării acestora în economia naţională, în procesul de 
studii; 

j) coordonarea şi îndrumarea activităţii executive a colectivelor temporare de 
cercetare; 

k) întreprinderea acţiunilor şi măsurilor adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor din 
proiectele şi temele de cercetare ştiinţifică finanţate din surse naţionale şi externe; 

l) formularea şi înaintarea Senatului A.S.E.M., Biroului Senatului A.S.E.M. 
propuneri privind perfecţionarea structurii organizatorice a activităţii de cercetare 
şi sporirea calităţii cercetărilor ştiinţifice; 

m)  organizarea în comun cu colectivele temporare de cercetare, facultăţile, 
catedrele, laboratoarele de cercetare, alte subdiviziuni de manifestări ştiinţifice 
(simpozioane, seminare, mese rotunde, etc.); 

n) elaborarea şi prezentarea rectoratului, Senatului A.S.E.M., Biroului Senatului 
A.S.E.M. rapoarte şi informaţii privind activitatea de cercetare finanţată din surse 
naţionale şi externe, înaintând propuneri de îmbunătăţire în acest domeniu.  

o) prezentarea rapoartelor statistice privind activitatea ştiinţifică în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

p) exercitarea şi altor atribuţii 
 

Capitolul IV. Activitatea de management 

Art. 4.1. Organul colectiv de conducere al activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul  
Institutului  este Consiliul Ştiinţific.  

Art. 4.2.   Consiliul Ştiinţific este format din 9 membri aprobaţi de Senatul A.S.E.M. În 
componenţa Consiliului intră din oficiu prorectorul cu activitate ştiinţifică şi relaţii 
externe, în calitate de vice-preşedinte al Consiliului ştiinţific,  directorul Institutului 
în calitate de preşedinte, secretarul ştiinţific, coordonatorii de profiluri ştiinţifice 
acreditate şi alte persoane în calitate de membri. 
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Art. 4.3. Consiliul Ştiinţific are următoarele atribuţii: 
a) elaborează şi propune spre aprobare Senatului A.S.E.M. direcţiile prioritare de 

cercetare ale Institutului; 
b) avizează programele anuale şi de perspectivă de colaborare ştiinţifică cu 

instituţii de profil din ţară şi străinătate; 
c) examinează şi aprobă calendarul manifestărilor ştiinţifice organizate de Institut; 
d) avizează organigrama şi Regulamentul Institutului; 
e) analizează şi avizează activitatea Institutului, colectivelor temporare de 

cercetare; 
f) formează şi aprobă componenţa Comisiei de experţi; 
g) analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare 

ştiinţifică şi modul de executare a acestuia pe baza devizelor de 
cheltuieli;examinează şi recomandă spre publicare lucrările ştiinţifice prioritare, 
de importanţă majoră pentru economia naţională; 

h) analizează şi avizează anual raportul privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi 
de inovare al A.S.E.M. şi propune direcţiile de dezvoltare a cercetării ştiinţifice. 
Raportul va fi prezentat Senatului A.S.E.M.; 

i) examinează şi avizează lista candidaţilor pentru acordarea diplomelor pentru 
activitatea de cercetare ştiinţifică deosebită. 

j) exercitarea  şi a altor atribuţii 
Art. 4.4. Cvorumul de lucru al Consiliului Ştiinţific este majoritatea simplă din numărul 

total de membri, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi. În caz 
de egalitate a voturilor, Preşedintele, iar în absenţa lui Vice-preşedintele, deţine 
votul hotărâtor.  

Art. 4.5. Consiliul Ştiinţific se convoacă trimestrial în timp util de către preşedinte, vice-
preşedinte  sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul de membri. 

Art. 4.6. Şedinţele Consiliului Ştiinţific sunt conduse de preşedinte – directorul 
Institutului, iar în absenţa lui de vicepreşedinte – prorectorul cu activitate ştiinţifică 
şi relaţii externe. Procese verbale ale Consiliului sunt întocmite de Secretarul 
ştiinţific.  

Art. 4.7. Administrarea executivă a Institutului este efectuată de directorul Institutului.  
Art. 4.8. Directorul Institutului este numit şi eliberat din funcţie de către rectorul A.S.E.M. 

în conformitate cu prevederile Codului Muncii. 
Art. 4.9. Pentru funcţia de director al Institutului sunt stabilite următoarele cerinţe: grad 

ştiinţific de doctor sau doctor habilitat, titlu ştiinţific sau ştiinţifico-didactic şi  
vechime în muncă ştiinţifică /ştiinţifico-didactică  de cel puţin 10 ani. 

Art. 4.10. Directorul Institutului are următoarele atribuţii: 
a) organizează activitatea Institutului conform planului de lucru aprobat, 

monitorizează şi răspunde de exercitarea funcţiilor de către angajaţii Institutului, 
respectarea strictă a disciplinei muncii de către angajaţi; 



 

 
 

 REG.XX.XX 
REGULAMENTUL 

Institutului de Cercetări Economice şi Studii 
Europene 

PAGINA 
6/9 

 

b) coordonează activitatea de iniţiere, realizare şi evaluare a proiectelor şi temelor 
de cercetare finanţate din surse naţionale şi externe;  

c) avizează propunerile colectivelor temporare de cercetare, catedrelor, 
laboratoarelor  ştiinţifice  privind participarea la concurs pentru temele de 
cercetare ştiinţifică finanţate din surse naţionale şi externe; 

d) monitorizează modul în care sunt consumate sursele financiare alocate 
proiectelor şi temelor de cercetare; 

e) asigură planificarea activităţii de cercetare ştiinţifică finanţată din surse 
naţionale şi externe; 

f) asigură colaborarea cu ministere, alte instituţii publice centrale şi locale, 
reprezintă Institutul în relaţiile cu alte instituţii similare din ţară şi din 
străinătate; 

g) organizează informarea facultăţilor, catedrelor, altor unităţi structurale A.S.E.M. 
despre oportunităţile de participare la proiectele de cercetare naţionale şi 
internaţionale, despre manifestările ştiinţifice internaţionale; 

h) este din oficiu preşedintele Consiliului Ştiinţific; 
i) rezolvă operativ toate problemele ce ţin de competenţa Consiliului Ştiinţific în 

perioada dintre şedinţele Consiliului Ştiinţific; 
j) elaborează şi înaintează Consiliului Ştiinţific, Senatului, Biroului Senatului 

propuneri privind perfecţionarea organigramei Institutului în scopul consolidării 
potenţialului instituţional de cercetare; 

k) exercită şi alte atribuţii. 
Art. 4.11. Secretarul ştiinţific este ales şi revocat de Consiliul Ştiinţific la propunerea 

directorului Institutului.  
Art. 4.12. Pentru  funcţia de Secretar ştiinţific sunt stabilite următoarele cerinţe: grad ştiinţific 

de doctor, titlu ştiinţific sau ştiinţifico-didactic şi  vechime în muncă ştiinţifică 
/ştiinţifico-didactică  de cel puţin 5 ani. 

Art. 4.13. Secretarul ştiinţific are următoarele atribuţii: 
a) participă la stabilirea direcţiilor principale de cercetare finanţată din surse 

naţionale şi externe; 
b) elaborează proiectele planurilor de cercetare ale Institutului, le prezintă spre 

examinare Consiliului Ştiinţific, spre aprobare Senatului şi după aprobare le 
distribuie unităţilor componente spre executare; 

c) organizează controlul procesului de valorificare al rezultatelor cercetării în 
cursul şi după finalizarea executării lor; 

d) asigură organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice ale Institutului în 
comun cu Comitetele de organizare;  

e) întocmeşte periodic şi la cererea organelor ierarhic superioare dări de seamă, 
informaţii privind activitatea ştiinţifică a Institutului; 

f) pregăteşte materiale necesare desfăşurării lucrărilor Consiliului Ştiinţific. 
g) exercită şi alte atribuţii. 



 

 
 

 REG.XX.XX 
REGULAMENTUL 

Institutului de Cercetări Economice şi Studii 
Europene 

PAGINA 
7/9 

 

Art. 4.14. La necesitate pe lângă Consiliul Ştiinţific al Institutului se pot institui  Comisii de 
experţi din 2–3 membri, în baza propunerilor directorului Institutului, catedrelor, 
colectivelor temporare de cercetare. În calitatea de experţi ai Comisiilor de 
evaluare sunt promovaţi personalităţi notorii din cadrul A.S.E.M. cu grad şi titlu 
ştiinţific. 

Art. 4.15. În competenţa Comisiei de experţi intră expertiza lucrărilor ştiinţifice efectuate şi 
evaluarea nivelului teoretic şi aplicativ al acestora. 

Art. 4.16. În activitatea sa Comisia de experţi este obligată: 
a) să efectueze minuţios expertiza lucrărilor ştiinţifice sau unele etape finisate, cu 

concluzii obiective şi ştiinţific argumentate; 
b) să prezinte avizele solicitate în termenele stabilite de Consiliul Ştiinţific.  
 

Capitolul V. Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică 

Art. 5.1. În cadrul Institutului cercetările ştiinţifice se realizează în laboratoare de tip 
„program-scop” şi colective temporare de cercetare - nuclee de cercetări 
specializate. Colectivele temporare de cercetare se pot forma în cadrul catedrelor şi 
laboratoarelor ştiinţifice. 

Art. 5.2. În măsura în care portofoliul de proiecte sau teme impune organizarea altor 
structuri distincte celor create, în cadrul Institutului se formează noi colective 
temporare de cercetare. 

Art. 5.3. În colectivele temporare de cercetare pot fi atrase cadrele didactice şi de cercetare, 
doctoranzii, masteranzii, studenţii şi alţi colaboratori din cadrul A.S.E.M., pot fi 
atrase şi cercetători din alte instituţii din ţară şi străinătate. 

Art. 5.4. Activitatea colectivului temporar de cercetare debutează din momentul semnării 
contractului de finanţare şi încetează o dată cu finisarea temei de cercetare.  

Art. 5.5. Activitatea de cercetare ştiinţifică a Institutului se poate realiza şi prin consorţiu cu 
alte instituţii din mediu academic şi de cercetare din ţară şi din străinătate. 

Art. 5.6. Activitatea de cercetare ştiinţifică a Institutului se organizează şi se realizează prin 
proiecte şi teme finanţate din surse naţionale şi externe. Activitatea de cercetare 
ştiinţifică finanţată se desfăşoară prin intermediul următoarelor proiecte şi teme: 
a) teme finanţate de la buget; 
b) teme şi proiecte de cercetare selectate pe baza de concurs, finanţate de la buget; 
c) proiecte şi programe internaţionale (granturi); 
d) teme şi proiecte conform programelor şi acordurilor comune de cercetare; 
e) teme de cercetare şi consultantă conform contractelor cu agenţi economici, 

organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate; 
f) teme şi proiecte de cercetare finanţate din alte surse. 

Art. 5.7. Pentru cercetarea ştiinţifică finanţată de la buget, pe bază de grant sau contract, 
rectoratul A.S.E.M. prin intermediul Institutului şi subdiviziunile de specialitate, 
după caz, îşi asumă următoarele obligaţiuni: 
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a) oferă cadrul instituţional şi logistic pentru realizarea proiectelor de cercetare; 
b) monitorizează modul de valorificare a fondurilor alocate conform prevederilor 

legate şi obligaţiilor asumate; 
c) informează, la cerere, beneficiarii asupra derulării fiecărui program sau proiect; 
d) numeşte un nou director de proiect sau coordonator ştiinţific de temă/ program 

/proiect în cazul în care cel numit iniţial nu mai poate coordona proiectul din 
diverse motive, modifică la necesitate componenţa nominală a colectivelor 
temporare de cercetare. 

e) îşi asumă şi alte obligaţiuni. 
Art. 5.8. La finisarea temei şi proiectului de cercetare Institutul în colaborare cu membrii 

colectivului temporar de creaţie poate organiza simpozioane, conferinţe, mese 
rotunde şi alte manifestări ştiinţifice, pentru promovarea  ţi diseminarea 
rezultatelor ştiinţifice ale proiectului. 
 

Capitolul VI. Finanţarea şi evidenţa contabilă a cercetărilor ştiinţifice 

Art. 6.1. Finanţarea cercetărilor ştiinţifice în cadrul Institutului se efectuează prin 
respectarea regulamentelor în vigoare, care prevăd finanţarea distinctă pe bază de 
contracte cu diferiţi beneficiari. 

Art. 6.2. Finanţarea cercetărilor ştiinţifice se realizează potrivit legislaţiei în vigoare şi 
responsabilităţii publice, având la bază următoarele surse:  
a) mijloacele alocate din contul bugetului de stat pentru activităţi de cercetare-

inovare, obţinute prin concurs, organizat de structura abilitată; 
b) mijloacele alocate din fondurile speciale ale A.S.E.M  pentru activităţi de 

cercetare-inovare; 
c) mijloacele obţinute din cercetări ştiinţifice efectuate în baza proiectelor de 

cercetare-dezvoltare internaţionale; 
d) donaţii şi sponsorizări; 
e) finanţări şi granturi externe; 
f) alte surse legale. 

Art. 6.3. Fiecare temă, proiect contract sau grant de activitate ştiinţifică finanţată constituie 
obiect distinct de evidenţă în contabilitatea A.S.E.M. 

Art. 6.4. Evidenţa şi înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor se efectuează separat pe fiecare 
temă, proiect, contract sau grant finanţat.  

Art. 6.5. Pe fiecare temă şi proiect de cercetare finanţat se monitorizează ca cheltuielile 
angajate să fie în limita veniturilor realizate. Nivelul cheltuielilor angajate trebuie 
să nu depăşească devizul de cheltuieli aprobat. La necesitate se pot opera 
modificări la articolele devizului de cheltuieli fără a depăşi valoarea contractului de 
finanţare.  

Art. 6.6. Aprobarea sau modificarea devizului de cheltuieli al proiectului de cercetare 
ştiinţifică finanţat se efectuează la solicitarea scrisă a directorului de proiect, se 
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coordonează cu serviciul ”Planificare economică şi finanţe” al A.S.E.M. şi 
directorul Institutului, se aprobă de rectorul A.S.E.M. 

Art. 6.7. Valorificarea sumelor de finanţare (procurări de mijloace fixe pentru dotare, 
materiale consumabile, plata serviciilor, plata salariilor etc.) se efectuează prin 
intermediul  serviciilor funcţionale al subdiviziunilor de specialitate ale A.S.E.M.  

 

Capitolul VII. Recompense şi stimulente 

Cadrele didactice şi de cercetare, doctoranzii, masteranzii şi alţi colaboratori din 
cadrul A.S.E.M., care participă la realizarea proiectelor de cercetare finanţate,  sunt 
salariaţi suplimentar în baza contractului individual de muncă pe perioada 
proiectului de cercetare, în conformitate cu normele legale, din sursele prevăzute şi 
aprobate în devizele proiectelor de cercetare la articolul „salarizare”.  

Art. 7.1. Contractele individuale de muncă ale executorilor proiectelor de cercetare finanţate 
sunt contrasemnate de executor, director de proiect şi aprobate de rectorul 
A.S.E.M.  

Art. 7.2.  Directorii de proiecte pot beneficia suplimentar de un spor la salariu din fonduri 
speciale ale A.S.E.M., în condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie al 
A.S.E.M., la propunerea directorului Institutului în conformitate cu normele legale 
în vigoare. 

Art. 7.3.  Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Institutului se menţionează în 
curriculum vitae al cadrului didactic şi de cercetare executor al proiectului de 
cercetare finanţat şi constituie unul din criteriile de evaluare şi promovare a 
cadrelor didactice şi de cercetare din cadrul A.S.E.M. 

Art. 7.4.  Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică pentru cadrele didactice şi de 
cercetare în A.S.E.M. se face prin acordarea de diplome de merit: pentru întreaga 
activitate de cercetare ştiinţifică, diploma anuală  pentru activitatea ştiinţifică şi 
diploma de laudă acordată anual tinerilor cercetători. 

 

Capitolul VIII. Dispoziţii finale 

Art. 8.1. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul 
A.S.E.M. 

Art. 8.2. Prezentul Regulament poate fi modificat doar prin decizia Senatului A.S.E.M. ori 
de câte ori este nevoie. 
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