
A V I Z 
privind organizarea concursului intern al proiectelor de cercetare  

susceptibile de finanţare bugetară 
 

În temeiul ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM nr.1134 
din 13.09.2019 cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanţare de la bugetul 
de stat pentru anul academic 2019 – 2020, Şcoala doctorală Ştiinţe penale şi drept 
public Vă aduce la cunoştinţă că în perioada 10.10 – 20.10.2019 va avea loc concursul 
intern al proiectelor de cercetare cu finanţare bugetară.  

Susceptibile de finanţare bugetară vor fi următoarele proiecte de cercetare 
ştiinţifică: 
Nr. 
crt. 

Program de 
doctorat 

Numele, prenumele 
conducătorului de 

doctorat 
Titlul proiectului 

1 554.01 – Dr. penal şi 
execuţional penal 

Carp S., dr. în drept, 
conf. univ. 

Răspunderea penală pentru producerea, 
importul, comercializarea sau punerea ilegală 
la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau 
produselor program 

2 554.04 – 
Criminalistică, 
expertiza judiciară, 
investigaţii operative 

Glavan B.,  
dr. în drept,  
conf. univ. 

Investigaţia sub acoperire: probleme 
metodologice, legislative şi judiciare 

3 554.01 – Dr. penal şi 
execuţional penal 

Ursu V., dr. în drept, 
conf. univ. 

Răspunderea penală pentru îmbogăţirea 
ilicită 

 
Candidatul la studii doctorale va elabora un proiect de cercetare la una din temele 

propuse, care va include următoarele elemente obligatorii: durata proiectului; 
importanţa şi relevanţa temei; obiectivele generale; obiectivul specific şi rezultatele 
scontate.  

Prezentarea proiectului este obligatorie până la momentul desfăşurării 
concursului de admitere, care se organizează în baza Metodologiei de admitere 
elaborată pentru fiecare an de studii (a se vedea situl Academiei, Şcoala Doctorală).  

Potrivit prevederilor Metodologiei privind desfăşurarea competiţiei proiectelor 
ştiinţifice în cadrul Şcolii doctorale, Conducătorul de doctorat va organiza un concurs 
intern al proiectelor în baza următoarelor criterii de performanţă: 

• contribuţia personală a candidatului la dezvoltarea proiectului de cercetare; 
• articole şi comunicări ştiinţifice publicate; 
• participarea la foruri ştiinţifice; 
• implicarea în proiecte de cercetare etc. 

 Câştigător al proiectului de cercetare va fi desemnat candidatul care acumulează 
un număr mai mare de puncte în ordine crescătoare. 

 
Cererile de participare la concurs se depun la Centrul doctorat, Academia „Ştefan 

cel Mare” a MAI al RM, str. Gh. Asachi, 21. 


