
AVIZ ADMITERE DOCTORAT 
 
Prin Hotărârea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional  

nr. 129-01 din 12.10.2016 (ANACIP) a fost autorizată funcţionarea şcolii doctorale Ştiinţe 
penale şi drept public din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova şi a 
programelor de studii superioare de doctorat la profilul ştiinţific 552. Drept public, 
specializările: 552.02 Drept administrativ; 552.04 Drept funciar şi al mediului; 552.07 Drept 
contravenţional şi la profilul ştiinţific Drept penal, specialităţile: 554.01 Drept penal şi 
execuţional penal; 554.02 Criminologie; 554.03 Drept procesual penal; 554. 04 Criminalistică, 
expertiză judiciară, investigaţii operative.  

În anul de studii 2017-2018 urmează să fie organizată admiterea la studiile superioare de 
doctorat organizate de şcoala doctorală Ştiinţe penale şi drept public din cadrul Academiei 
„Ştefan cel Mare” la programele sus-menţionate la studii cu frecvenţă redusă contra taxă. 

Înscrierea la studiile  superioare de doctorat  se va efectua în conformitate cu Metodologia 
privind desfăşurarea şi organizarea procedurii de admitere la Şcoala Doctorală Ştiinţe penale şi 
de drept public a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova pentru anul universitar 
2017-2108, aprobată în ședința Senatului din 25 aprilie 2017, proces verbal nr.3. 

La concurs se admit absolvenţii cu diploma de studii superioare de master sau echivalenta 
acesteia, din ţară sau din străinătate, conform legii.  

 
Actele necesare pentru înscrierea la studiile superioare de doctorat, ciclul III, sunt 

următoarele: 
- Fişa de înscriere tip;  
- Buletinul de identitate - copie simplă;  
- Două fotografii tip buletin (3+4 mm);  
- Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (copie legalizată);  
- Diploma de master şi suplimentul la diplomă (copie legalizată);  
- 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 al Republicii Moldova.  

- Curriculum Vitae (format EUROPASS);  
- Carnetul de muncă - copie simplă;  
- Lista lucrărilor ştiinţifice (dacă este cazul);  
- Actul confirmativ privind cunoaşterea unei limbi străine (nivelul B1), înainte de 

susţinerea examenului de admitere; excepţie fac cei care au absolvit o specializare simplă sau 
dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi aprobate, au testul DALF, 
TOEFL sau alte certificate internaţionale recunoscute. În lipsa actului confirmativ, pentru 
atestarea cunoaşterii unei limbi străine, candidaţii, înainte de susţinerea examenului de admitere, 
vor susţine un test la Catedra Limbi moderne şi comunicare profesională din cadrul Academiei 
„Ştefan cel Mare”, conform uni calendar academic prestabilit. 

- 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;  
- Certificatul medical HIV/SIDA.  
 
 
 
Actele urmează a fi depuse în perioada 16.09.2017-10.10.2017 la Centrul de Doctorat.  

Testul de cunoaştere a limbii străine de către candidaţii care nu deţin acte confirmative se 
va susţine pe 11-12 octombrie 2017. Susţinerea probele de admitere se va desfăşura pe 17-
18 octombrie 2017. Perioada de contestare este 19-20 octombrie 2017. Afişarea rezultatelor 
la data de 23 octombrie 2017. 


