
AVIZ  
pentru înscriere la concursul de admitere în cadrul studiilor  

superioare de doctorat al Academiei “Ştefan cel Mare”,  
Şcoala doctorală Ştiinţe penale şi drept public 

 
Şcoala doctorală Ştiinţe penale şi drept public, anunţă concursul de admitere pentru studii 

superioare doctorat, ciclul III.  
Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii de doctorat numai absolvenţii cu 

diploma de studii superioare de master în drept sau echivalentul acesteia, din ţară şi din străinătate.  
Pentru înscriere la concurs, candidatul depune un dosar care include următoarele acte:  
- Fişa de înscriere tip;  
- Buletinul de identitate - copie simplă;  
- Două fotografii tip buletin;  
- Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (copie legalizată);  
- Diploma de master şi suplimentul la diplomă (copie legalizată);  
- Candidaţii care au efectuat studiile in străinătate au obligaţia să prezinte la înscriere traducerile 

legalizate ale diplomelor obţinute şi atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către Ministerul 
Educaţiei al Republicii Moldova.  

- Curriculum Vitae (format EUROPASS);  
- Carnetul de muncă - copie simplă;  
- Lista lucrărilor ştiinţifice (dacă este cazul);  
- Chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Taxa de înscriere constituie 50 lei.  
- Un dosar de hârtie tip mapă cu şină. 
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 academici a diplomei, descrierea sistemului de notare 
(după caz); 

- Certificatul de cazier judiciar;  
 
Specialităţile disponibile: 
 

profilul ştiinţific 552, Drept public: 
  - specialitatea 552.02, Drept administrativ; 
  - specialitatea 552.04, Drept funciar şi al mediului; 
  - specialitatea 552.07, Drept contravenţional. 
profilul ştiinţific 554, Drept penal: 
  - specialitatea 554.01, Drept penal şi drept execuţional penal; 
  - specialitatea 554.02, Criminologie; 
  - specialitatea 554.03, drept procesual penal; 
  - specialitatea 554.04, Criminalistică şi Investigaţii operative. 

 
 
 
 
Termenul limită de depunere a actelor 15.10.2018 
Dosarele se depun la Centrul de doctorat, luni-joi între orele 10.00 – 14.00 
 
 
 
Tel. de contact 068656970 Valentina Panico 


