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CHIŞINĂU  

 



 

Art.1. Cercul Ştiinţific Studenţesc al Facultăţii de Drept a Universităţii de Studii 
Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” este o modalitate extracuriculară şi 
voluntară de instruire a studenţilor care manifestă interese ştiinţifice ce depăşesc programele 
obişnuite de instruire. 

 

Art.2. Scopul activităţii cercului constă în aprofundarea cunoştinţelor în domeniul 
dreptului şi formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică la studenţi. 

 

Art.3. Activitatea curentă a cercului ştiinţific studenţesc este monitorizată de decanul 
facultăţii de drept, în comun cu şefii de catedre. 

 

Art.4. (1) Activitatea curentă a cercului este gestionată de un coordonator şi Biroul 
cercului ştiinţific studenţesc, format din trei studenţi membri ai cercului; 

(2) În calitate de coordonator al cercului ştiinţific studenţesc va fi o persoană din rândul 
cadrelor didactice ale facultăţii de Drept;   

(3) Membrii Biroului cercului ştiinţific studenţesc sunt aleşi în cadrul şedinţei de 
constituire a cercului din rândul studenţilor care au obţinut performanţe în procesul de studii 
universitare; 

 

Art.5. Biroul cercului ştiinţific studenţesc are următoarele atribuţii: 
a) elaborează şi propune spre aprobare membrilor cercului tematica orientativă a 

şedinţelor cercului; 
b) anunţă tema, data, ora şi locul şedinţei cercului cu minimum 3 zile înaintea acesteia 

prin afişarea pe panoul facultăţii de Drept a unui aviz; 
c) poate anunţa teme suplimentare pentru discuţii în cadrul şedinţelor Cercului Ştiinţific 

Studenţesc. Aceste teme trebuie să fie de asemenea aprobate de  membrii cercului; 
d) stabileşte modul de desfăşurare a şedinţelor Cercului Ştiinţific Studenţesc; 
e) asigură rezolvarea problemelor organizatorice specifice desfăşurării şedinţelor 

cercului ştiinţific studenţesc; 
f) alte atribuţii de reprezentare sau organizare. 
 

Art.6. Coordonatorul Cercului Ştiinţific Studenţesc: 
a) informează cadrele didactice şi studenţii despre constituirea Cercului Ştiinţific 

Studenţesc; 
b) întocmeşte lista cu membrii Cercului Ştiinţific Studenţesc; 
c) îndeplineşte funcţia de mediator al şedinţelor Cercului Ştiinţific Studenţesc; 
d) este responsabil de realizarea raportului anual de activitate al Cercului Ştiinţific 

Studenţesc; 
e) realizează o selectare a celor mai bune lucrări ce vor fi apreciate de către profesori la 

orele de seminar. 
f) în cazul unor şedinţe cu tematici specifice, coordonatorul Cercului este în drept de a 

invita personalităţi notorii la şedinţele cercului, cum ar fi: profesori universitari, judecători, 
avocaţi, notari, funcţionari publici etc. 

 

Art.7. (1) Şedinţele Cercului se desfăşoară cu o periodicitate de 2 luni. 
(2) Convocarea şedinţelor se face de către Biroul Cercului Ştiinţific Studenţesc. 
(3) La şedinţele Cercului Ştiinţific Studenţesc pot participa şi alte cadre didactice decât 

coordonatorul Cercului Ştiinţific Studenţesc. 
 



Art.8. (1) La sfîrşitul anului universitar coordonatorul Cercului întocmeşte un raport 
despre activitatea Cercului Ştiinţific Studenţesc. 

(2) Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 
a) coordonatorii şi membrii cercului; 
b) tematica şedinţelor; 
c) data desfăşurării şedinţelor; 
d) ordinea de zi a şedinţelor; 
e) numele participanţilor şi titlurile comunicărilor lor; 
f) rezultate obţinute de membrii Cercului Ştiinţific Studenţesc în cadrul competiţiilor 

studenţeşti de profil (olimpiade, concursuri, sesiuni de comunicări ştiinţifice); 
g) sugestii şi propuneri pentru activitatea Cercului Ştiinţific Studenţesc pentru viitor. 
(3) Coordonatorul este obligat să prezinte şi alte rapoarte despre activitatea Cercului la 

solicitarea decanului. 
 

Art.9. Cercul Ştiinţific Studenţesc al Facultăţii de Drept trebuie să prezinte pe pagina 
web a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” 
(www.uspee.md) informaţii privind activitatea sa (denumire, o scurtă prezentare a scopului, 
coordonatorul, componenţa Biroului cercului, lista membrilor, tematica şedinţelor cercului). 

 

Art.10. Coordonatorul Cercului Ştiinţific Studenţesc va prezenta decanului facultăţii 
domeniul de cercetare abordat, componenţa Biroului Cercului Ştiinţific Studenţesc, lista 
membrilor Cercului. 

 

Art.11. Prezentul regulament poate fi modificat sau abrogat de către Consiliul Facultăţii 
de Drept, la recomandarea decanului sau a şefilor de catedre. 

 


