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METODOLOGIA 

 privind desfăşurarea şi organizarea procedurii de admitere 

la studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul Şcolii doctorale „Ştiinţe 

penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM  

pentru anul universitar 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău 2022 

 

MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE   

AL  REPUBLICII  MOLDOVA 

 

ACADEMIA  „ŞTEFAN  CEL  MARE” A MAI 

 



 

 

1 

 

 I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Prezenta metodologie este concepută în baza următoarelor acte normative: 

Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 // Monitorul Oficial 

nr. 319-324/634 din 24.10,2014; Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de 

doctorat, ciclul III // Monitorul Oficial nr. 386-396; Ordinul Ministerului Educaţiei 

nr. 119 din 06 martie 2015 cu privire la aprobarea Recomandărilor-cadru pentru 

dezvoltarea planurilor de învăţământ la ciclul III, studii superioare de doctorat; 

Ordinul nr. 86 din 08 februarie 2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor 

doctorale de la bugetul de stat. 

2. Studiile universitare de doctorat se realizează în cadrul Şcolii doctorale 

„Ştiinţe penale şi drept public” şi urmăresc formarea doctoranzilor în vederea 

dobândirii de competenţe de cercetare ştiinţifică şi abilităţi de utilizare a 

cunoaşterii. Studiile universitare de doctorat se realizează cu frecvenţă (la zi) sau 

cu frecvenţă redusă, cu bursă sau cu taxă. 

3. Durata programului de doctorat este de 3 ani pentru studiile cu frecvenţă 

la zi şi de 4 ani pentru studiile cu frecvenţă redusă. 

4. În anul universitar 2022–2023 admiterea la studiile universitare de 

doctorat în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” se organizează 

la studii cu frecvenţă redusă cu taxă şi la studii cu frecvenţa la zi pentru candidaţii 

care au câştigat granturi doctorale de la bugetul de stat. 

 

II. CONDIŢII GENERALE  

DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE 

 

5. Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii de doctorat 

numai absolvenţii cu diploma de studii superioare de master sau echivalentul 

acesteia, din ţară sau din străinătate, în domeniul dreptului sau în domenii înrudite 

acestuia. 

6. Pentru înscriere la concurs, candidatul depune un dosar care include 

următoarele acte: 

– fişa de înscriere tip; 

– buletinul de identitate – copie simplă; 

– două poze tip buletin; 

– diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (copie legalizată); 

– diploma de master şi suplimentul la diplomă (copie legalizată); 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr._86_din_8.02.2016.pdf
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– candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia să prezinte la 

înscriere traducerile legalizate ale diplomelor obţinute şi atestatul de recunoaştere 

a studiilor eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii 

Moldova; 

– curriculum vitae (format EUROPASS); 

– lista lucrărilor ştiinţifice (dacă este cazul); 

– proiectul de cercetare ştiinţifică; 

– un dosar de hârtie tip mapă cu şină. 

7. Cetăţenii altor state depun suplimentar: 

– copia paşaportului; 

– certificatul de naştere – copie simplă; 

– certificatul de căsătorie – copie simplă (pentru cei care şi-au schimbat 

numele prin căsătorie); 

– certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei din ţara de origine confirmând 

pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea 

academică a diplomei, descrierea sistemului de notare (după caz); 

– certificatul de cazier judiciar; 

8. Taxa de înscriere la studii de doctorat, în cazul în care se percepe nu se 

returnează. 

9. Dosarele se depun la Şcoala Doctorală în perioada prevăzută pentru 

înscrieri la concursul de admitere. 

10. Candidaţii sunt obligaţi să se prezinte la toate probele prevăzute şi să 

respecte Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. 

 

 

 

III. PROCEDURI DE ADMITERE ŞI COMISIA DE ADMITERE 

 

11. Se aprobă forma mixtă de evaluare a candidaţilor în cadrul concursului 

de admitere: examen la disciplina de specialitate a programului pentru care optează 

candidatul şi interviul, care constă în susţinerea proiectului ştiinţific la tema tezei 

de doctorat a candidatului. 

12. Prin susţinerea examenului de specialitate se urmăreşte evaluarea 

gradului de cunoaştere a domeniului ştiinţific ce formează obiectul specialităţii. 

Testele elaborate şi aprobate la nivel de catedră vor urmări evaluarea 

competenţelor profesionale, de conţinut, cognitive şi de cercetare, precum şi a unor 

competenţe transversale. 
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13. Examenul se susţine în formă scrisă la specialitatea aleasă de candidat şi 

corespunde specialităţilor ştiinţifice de cercetare la care este autorizată Şcoala 

Doctorală „Ştiinţe penale şi drept public”, după cum urmează: 

 13.1. profilul ştiinţific 552, Drept public: 

  - specialitatea 552.02, Drept administrativ; 

  - specialitatea 552.04, Drept funciar şi al mediului; 

  - specialitatea 552.07, Drept contravenţional. 

 13.2. profilul ştiinţific 554, Drept penal: 

  - specialitatea 554.01, Drept penal şi execuţional penal; 

  - specialitatea 554.02, Criminologie; 

  - specialitatea 554.03, Drept procesual penal; 

  - specialitatea 554.04, Criminalistică, expertiză judiciară şi  

                      investigaţii operative. 

14. Răspunsurile candidaţilor vor fi evaluate prin note de la 1 la 10, nota 

reprezentând media aritmetică a notelor propuse de membrii Comisiei. 

15. Principalul obiectiv al proiectului ştiinţific la tema tezei de doctorat 

constă în evaluarea capacităţii candidatului de a realiza o cercetare ştiinţifică sub 

îndrumarea unei persoane abilitate cu dreptul de conducător ştiinţific. Este 

obligatoriu ca proiectul de cercetare ştiinţifică să fie aprobat pozitiv de către 

conducătorul de doctorat. Proiectul de cercetare reprezintă un demers privind 

investigaţia doctorală preconizată a candidatului la studiile de doctorat. Cerinţele 

tehnice şi de conţinut sunt prezentate în tabelul de mai jos (Anexa nr. 1). 

16. Proiectele de cercetare vor fi evaluate prin atribuirea calificativelor 

(maximum 100 de puncte), de către conducătorul de doctorat în baza grilei de 

evaluare a Proiectelor ştiinţifice aprobate de către Consiliul Şcolii Doctorale 

(Anexa nr. 2). Pentru admiterea la studii doctorale este obligatoriu ca conducătorul 

de doctorat să aprecieze proiectul de cercetare ştiinţifică cu cel puţin 70 de puncte.  

17. Prezentarea proiectului de cercetare se va face în cadrul unui interviu. 

Interviul are ca obiectiv determinarea capacităţii candidatului de a expune proiectul 

de cercetare, de a demonstra cunoaşterea domeniului de cercetare şi de a schiţa 

propriile contribuţii în dezvoltarea temei de cercetare. 

18. În cadrul interviului candidaţii vor prezenta proiectul de cercetare 

doctorală şi vor fi evaluaţi din punctul de vedere a cunoştinţelor fundamentale 

teoretice şi metodologice în domeniul de studii doctorale. Pentru interviu, 

conducătorul de doctorat acordă fiecărui candidat câte o notă întreagă, de la 1 la 

10. Media obţinută la interviu se va exprima cu maximum două zecimale. 

19. Media minim de admitere este 8. Media de admitere se calculează în 

baza calificativului acordat de către Comisa de admitere la examen şi al 
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calificativului acordat de către conducătorul de doctorat în urma susţinerii 

proiectului de cercetare. Reexaminarea nu se admite. 

20. Reieşind din profilurile ştiinţifice la care este autorizată Şcoala 

Doctorală „Ştiinţe penale şi drept public”, prin ordinul Rectorului vor fi create 

două Comisii de admitere: Comisia la profilul „Drept public” şi, respectiv, Comisia 

la profilul „Drept penal”. Comisia de admitere va fi formată din Preşedinte, trei 

conducători de doctorat şi secretar. 

21. Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor 

la Comisia de concurs a Şcolii Doctorale. În cazul probelor orale contestaţii nu se 

admit. Rectorul numeşte, prin ordin, Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor la 

proba scrisă. Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor este formată din 3 membri 

numiţi dintre conducătorii de doctorat ai Şcolii doctorale, care nu fac parte din 

Comisia de admitere. Comisia va rezolva contestaţia în termen de 24 de ore de la 

numire. Comisia de admitere va opera eventualele modificări în listele cu 

rezultatele concursului de admitere la doctorat şi va comunica candidatului 

rezultatul în scris. 

22. Ierarhizarea tuturor candidaţilor se validează în ordinea descrescătoare a 

notei finale (media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe de concurs), în 

funcţie de numărul locurilor existente la fiecare conducător de doctorat. În caz de 

egalitate a notelor, departajarea se va face în funcţie de nota medie generală din 

diploma de studii superioare de master sau echivalentă acesteia. 

23. Actele urmează a fi depuse în perioada 01.09 – 15.10.2022 la Şcoala 

Doctorală. Susţinerea probelor de admitere se va desfăşura după un orar aprobat de 

către Consiliul Şcolii Doctorale, care se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe site-

ul Academiei „Ştefan cel Mare” şi poate fi accesat pe următorul 

link:https://www.academy.police.md/scoala-doctorala/organizarea-si-desfasurarea-

studiilor-superioare-de-doctorat. 

 

 

IV. PROCEDURI INSTITUŢIONALE  

DE REPARTIZARE A GRANTURILOR DOCTORALE OBŢINUTE 
 

24. Concursul se desfăşoară potrivit prevederilor Metodologiei privind 

desfăşurarea competiţiei proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe 

penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova. În 

cadrul instituţiei, granturile doctorale obţinute în urma desfăşurării concursului de 

către Ministerul Educaţiei şi Cercetării al R. Moldova se repartizează de către 

Consiliul Ştiinţific în baza competiţiei organizate de către conducătorii de doctorat. 

https://www.academy.police.md/scoala-doctorala/organizarea-si-desfasurarea-studiilor-superioare-de-doctorat
https://www.academy.police.md/scoala-doctorala/organizarea-si-desfasurarea-studiilor-superioare-de-doctorat
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25. În cazul în care la una şi aceiaşi ofertă a Şcolii Doctorale (ŞD) participă 

mai mulţi candidaţi, conducătorul de doctorat v-a organiza un concurs intern al 

proiectelor, în baza următoarelor  criterii de performanţă: contribuţia personală a 

candidatului la dezvoltarea proiectului de cercetare; articole şi comunicate 

ştiinţifice publicate; participarea la foruri ştiinţifice; implicarea în proiecte de 

cercetare etc. Proiectele ştiinţifice elaborate de către candidaţi la o temă de 

cercetare vor fi evaluate în baza grilei de evaluarea a proiectelor ştiinţifice de către 

conducătorul de doctorat (Anexa nr. 2). Câştigător al proiectului de cercetare va fi 

desemnat candidatul care v-a acumula un număr mai mare de puncte în ordine 

crescătoare. 

26. Pentru obţinerea unui grant doctoral este obligatoriu ca candidatul să 

susţină probele de admitere la Şcoala Doctorală la programul de doctorat la care se 

referă respectivul grant. Probele de admitere sunt prevăzute în anexele prezentei 

Metodologii elaborată şi aprobată pentru fiecare an de studii de către ŞD. 

27. Perceperea de la candidații la studii superioare de doctorat a unor taxe 

suplimentare în vederea obţinerii granturilor doctorale finanţate de la bugetul de 

stat ESTE ILEGALĂ. 

 

 

 

V. DISPOZIŢII FINALE 
 

28. Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisiile de admitere a 

Academiei „Ştefan cel Mare”, se aduc la cunoştinţă pe site-ul instituţiei. 

29. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile superioare de 

doctorat pentru anul universitar 2022-2023 prin ordinul Rectorului instituţiei. 

30. După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de 

studii de doctorat, persoana admisă are calitatea de student-doctorand al Şcolii 

Doctorale pe perioada desfăşurării programului de doctorat. 

31. Înmatricularea studenţilor-doctoranzi se face cu prima zi a anului de 

studii la doctorat. 

32. Declaraţiile false sau uzul de fals al oricărui document din dosarul de 

admitere atrag eliminarea din concursul de admitere. 
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 Anexa nr. 1 

Propunere de proiect/e ştiinţific/e 
 

Instituţia organizatoare de studii universitare _________________________________________ 

Şcoala doctorală ________________________________________________________________ 
 

1.1. Nume, prenume conducător de doctorat, 

gradul şi titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic 

 

 

 

2.1. Nume, prenume conducător de doctorat 

în cotutelă 

Dacă e cazul 

2.2. Domeniul ştiinţific, specialitatea pentru 

care conducătorul de doctorat în cotutelă 

a obţinut dreptul de coordonare a tezelor 

de doctorat 

 

2.3. Instituţie organizatoare de studii de 

doctorat în cotutelă 

 

3.1. Titlul proiectului ştiinţific 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Rezumatul proiectului ştiinţific 

(aprox. 1000 – 1500 caractere), care să 

includă: 

a. durata proiectului; 

b. importanţa şi relevanţa temei; 

c. obiectivele generale; 

d. obiectivul specific; 

e. rezultatele scontate. 
   
 

Anexa nr. 2 
 

Grilă de evaluare a proiectului ştiinţific  

 
Criterii de evaluare Punctaj 

(maximum 10 

puncte) 

1. Argumentarea importanţei şi actualităţii proiectului de 

cercetare 

10 

2. Formularea obiectivelor de cercetare 10 

3.   Rezultatele prognozate şi relevanţa lor 10 

      4.  Nivelul actual al cunoaşterii 10 

      5.  Importanţa şi eficacitatea metodelor de cercetare 10 

      6.  Contribuţia personală a candidatului la dezvoltarea 

proiectului de cercetare (articole şi comunicate ştiinţifice publicate, 

participarea la foruri ştiinţifice) 

10 

      7.   Implicarea în proiecte de cercetare 10 

8.  Potenţialul de aprofundare/avansare a cunoaşterii în 

domeniul ales 

10 

9. Coerenţa susţinerii interviului: claritatea răspunsurilor, 

coerenţa ideilor, motivarea şi argumentarea corectă a 

răspunsurilor formulate la întrebările puse. 

10 

10. Prezentarea proiectului de cercetare 10 

Total puncte 100 


