AVIZ
privind organizarea concursului intern al proiectelor de cercetare
susceptibile de finanţare bugetară
În temeiul ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM nr. 1402 din 20.10.2021 cu privire
la repartizarea granturilor doctorale cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021 –
2022, Şcoala doctorală Ştiinţe penale şi drept public Vă aduce la cunoştinţă că în perioada 25.10 –
08.11.2021 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.
1
2
3

Program de doctorat
554.02 –Criminologie
552.01 – Drept
constituţional
554.04 –
Criminalistică,
expertiză judiciară,
investigaţii operative

Numele, prenumele
conducătorului de doctorat
Cojocaru Radion,
dr. în drept, prof. univ.
Belecciu Ştefan,
dr. în drept, prof. univ.
Odagiu Iurie,
dr. în drept,
conf. univ.

Titlul proiectului
Analiza criminologică şi prevenirea
infracţiunii de activitate a mercenarilor
Caducitatea actului juridic administrativ
Particularităţi ale aplicării tehnicii poligraf
în cercetarea infracţiunilor

Candidatul va elabora un Proiect de cercetare detaliat conform modelului aprobat de Şcoala
doctorală, la una dintre temele menţionate supra.
În afară de Proiect, candidatul va înainta dosarul de admitere la Şcoala doctorală, potrivit
Metodologiei
privind
desfășurarea
şi
organizarea
procedurii
de
admitere
(http://academy.police.md/assets/files/admitere/metodol-adm-c3.pd).
Potrivit prevederilor Metodologiei privind desfășurarea proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolii
doctorale, Conducătorul de doctorat câştigător al grantului doctoral cu finanţare de la bugetul de stat,
va organiza un concurs intern al proiectelor depuse de către candidaţi în baza următoarelor criterii de
performanţă:
 Argumentarea actualităţii proiectului de cercetare;
 Formularea obiectivelor de cercetare;
 Rezultatele prognozate şi relevanţa lor;
 Nivelul actual al cunoaşterii;
 Importanţa şi eficacitatea metodelor de cercetare;
 Contribuţia personală a candidatului la dezvoltarea proiectului de cercetare (articole şi
comunicate ştiinţifice publicate, participarea la foruri ştiinţifice);
 Implicarea în proiecte de cercetare;
 Potențialul de aprofundare/avansare a cunoașterii în domeniul ales;
 Coerența susținerii interviului: claritatea răspunsurilor, coerența ideilor, motivarea şi
argumentarea corectă a răspunsurilor formulate la întrebările puse;
 Prezentarea proiectului de cercetare.
Câştigător al proiectului de cercetare va fi desemnat candidatul care acumulează un număr mare
de puncte.
Prezentarea proiectului şi a dosarului aferent este obligatorie până la data de 08.11.2021. Cererile
de participare la concurs se depun în cadrul Şcolii doctorale a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al
RM, str. Gh. Asachi, 21.

