
 

 

 
 

 

 

 

 

AVIZ  

 

privind organizarea concursului de admitere 

la studiile superioare de doctorat (ciclul III)  

în cadrul Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” 

a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

pentru anul academic 2022-2023 

 

 

Prin prezentul aducem la cunoştinţa Dvs. că în perioada 01.09 – 15.10.2022 în 

cadrul Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel 

Mare” pot fi depuse actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la 

studiile superioare de doctorat (ciclul III). 

În acest sens, reiterăm faptul că 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 la următoarele specialităţi: 

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 execuţional penal; 

  –  specialitatea 554.02, Criminologie; 

  –  specialitatea 554.03, Drept procesual penal; 

  – specialitatea 554.04,Criminalistică, expertiză judiciară şi investigaţii 

operative. 

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, în 

care candidatul a obţinut diploma, conform legii. 
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Concursul de admitere la studiile  superioare de doctorat  se efectuează în 

conformitate cu Metodologia privind desfăşurarea şi organizarea procedurii de 

admitere la studii superioare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe 

penale şi drept public” pentru anul universitar 2022-2023, care poate fi accesată 

pe link-ul https://www.academy.police.md/scoala-doctorala/cadrul-legal-al-scolii-

doctorale/acte-normative-interne-ale-scolii-doctorale. 

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la studiile 

superioare de doctorat, ciclul III, sunt următoarele: 

– 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); 

– 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 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. 

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. 

Dosarele de participare la concurs se depun la Şcoala Doctorală în perioada 

prevăzută pentru înscrierea la concursul de admitere. 

Informaţii suplimentare şi datele de contact sunt afişate pe pagina oficială a 

Academiei „Ştefan cel Mare”. https://www.academy.police.md/scoala-doctorala  
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