
  

 



Secțiunea 1. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Studiile superioare de doctorat reprezintă ciclul III de studii în învățământul universitar și se 

desfășoară în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative din cadrul 

Consorțiului Instituțiilor de Învățământ Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea 

de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (în continuare Şcoala Doctorală), fiind 

acreditată conform prevederilor legale. 

2. Studiile superioare de doctorat includ un program de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate și un program individual de cercetare științifică.  

3. Școala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative din cadrul Consorțiului 

Instituțiilor de Învățământ Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii 

Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (în continuare Şcoala Doctorală), organizează 

concurs de admitere la studiile superioare de doctorat, forma de învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu 

frecvenţă redusă. 

4. Admiterea la studii superioare de doctorat se face în conformitate cu următoarele acte 

legislative: 

 Codul Educaţiei al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.152 din 17.07.2014; 

 Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014; 

 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și 

Administrative aprobat prin Hotărârea Consiliul Școlii Doctorale în Drept, Știinţe Politice şi 

Administrative, adoptat la Ședința Consiliului Științific, proces verbal nr.1 din 16.06.2015; 

 Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile 

superioare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative 

din cadrul Consorțiului Instituțiilor de Învățământ Academia de Studii Economice din 

Moldova și Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” 

pentru anul universitar 2021– 2022; 

 Carta Academiei de Studii Economice din Moldova și Universității de Studii Politice şi 

Economice Europene „Constantin Stere”. 

 

Secțiunea 2.CONDIȚII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

 

5. Şcoala doctorală aplică o politică transparentă a selectării şi admiterii candidaţilor, anunţată 

public cu cel puţin 3 săptămâni înainte de aplicare, respectând principiul egalităţii şanselor tuturor 

cetăţenilor, fără nici o discriminare. 

6. Durata programului de doctorat este de 3 ani pentru studiile cu frecvenţă la zi ş i de 4 ani 

pentru studiile cu frecvenţă redusă. 

7. Procedura de admiterea la studii superioare de doctorat este procesul de selecţie a 

candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student - doctorand, pentru care conducătorii de 

doctorat din cadrul şcolii doctorale au obţinut finanţare de la buget sau din alte surse legale.  

8. Şcoala doctorală organizează concurs pe bază de competiţie, în conformitate cu prevederile 

actelor menţionate la pct. 4 al prezentei metodologii. 

9. Calendarul admiterii: 

 Depunerea dosarului cu acte: septembrie – 1-a jumătate a lunii octombrie 2021 

 Selecția candidaților: 2-a jumătate a lunii octombrie 2021 

 Afișarea rezultatelor: finele lunii octombrie 2021 



 Contestații: finele lunii octombrie 2021 

 Înmatricularea: 1 noiembrie 2021 

10. Candidații la doctorat vor susține două probe: 

 Interviu în una din limbile de circulație internațională; 

 Referat științific la specialitate. 

11. Şcoala doctorală scoate la concursul de admitere pentru studiile superioare de doctorat un 

număr de 40 locuri vacante în bază de contract, transmise în baza tematicii alese de studenții-

doctoranzi și conducătorii de doctorat, la specialitățile științifice: 

 551.01. Teoria generală a dreptului, 

 552.01. Drept constituţional, 

 552.02. Drept administrativ, 

 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal), 

 552.04. Drept funciar şi al mediului, 

 552.05. Drept informaţional, 

 552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii, 

 552.07. Drept contravenţional, 

 552.08. Drept internațional și european public 

 553.01. Drept civil, 

 553.02. Dreptul afacerilor, 

 553.03. Drept procesual civil, 

 553.04. Dreptul familiei, 

 553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale, 

 553.06. Drept internaţional şi european privat, 

 554.01. Drept penal şi execuţional penal, 

 554.02. Criminologie, 

 554.03. Drept procesual penal, 

 554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,investigaţii operative, 

 561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice,  

 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei,  

 563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice, 

 563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice.  

12. Şcoala doctorală în conformitate cu actele expuse la pct. 3 al prezentei metodologii 

precizează că, selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către 

conducătorul de doctorat care urmează să îndrume respectivul student-doctorand. 

13. În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi înmatriculat 

numai obținând avizul favorabil al Consiliului Școlii Doctorale. 

14. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii de doctorat absolvenţii cu diplomă 

de studii superioare de master, din ţară şi din străinătate, indiferent de domeniul în care candidatul a 

obţinut diploma, precum și absolvenții cu diplomă de studii de licență, eliberate până în anul 2005, 

în baza programelor bazate pe 5 ani de studii (conform programului 3+2). 

15. Condiţiile de admitere pentru cetăţenii străini şi apatrizi sunt aceleaşi ca pentru cetăţenii 

Republicii Moldova. Admiterea se efectuează în baza unor acorduri interstatale sau în baza de 

contracte individuale, cu acordul ministerului de resort al Republicii Moldova. 

16. Pentru înscriere la concurs, candidatul depune un dosar care include actele ce urmează:  

 Fişa de înscriere tip în care se vor menționa opțiunile pentru conducătorul de doctorat, 



cu avizul acestuia; 

 Actele de studii, în original (licență/master), şi o copie a acestora, cu anexa sau 

suplimentul la diplomă; 

 Referatul ştiinţific (în volum de 7-10 pagini), la tematica specialităţii alese sau copia 

lucrărilor ştiinţifice publicate (cel puţin 2); 

 Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Şcolii Masterale sau recomandări a 

doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu; 

 Scrisoare de motivaţie; 

 Curriculum vitae europass; 

 Copia buletinului de identitate (pentru cetăţenii străini copia paşaportului); 

 Copia carnetului de muncă; 

 3 fotografii 3×4; 

 Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la concursul de 

admitere la studii superioare de doctorat(anexa 1). 

17. Personalul Şcolii Doctorale verifică îndeplinirea criteriilor şi documentele necesare 

înscrierii după care solicită candidatului completarea cererii şi a fişei de înscriere  la concursul de 

admitere la studii superioare de doctorat. Cererea şi fişa de înscriere se completează de către fiecare 

candidat (candidaţii sunt direct răspunzători de exactitatea datelor înscrise).  

18. Candidaţii sunt obligaţi să respecte prezenta Metodologie şi să se prezinte la ambele probe 

de concurs. 

19. Se interzice, sub sancțiunea legii, ca prin criteriile de evaluare a candidaților și cele de 

selecție a candidaților să se promoveze vreo formă de discriminare directă sau indirectă intre 

candidații la studiile superioare de doctorat. 

 

Secțiunea 3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

20. Pentru ciclul de studii superioare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii 

superioare de doctorat aprobate și în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

21. Programul de doctorat se desfășoară în cadrul Școlii Doctorale sub îndrumarea conducătorului 

de doctorat și include un program de pregătire bazat pe studii avansate și un program individual de 

cercetare științifică. 

22. Pe perioada admiterii la studii superioare de doctorat se constituie Comisia de admitere. 

23. Modalitatea de susținere a probelor de concurs menționate în pct. 10 este determinată de Școala 

Doctorală. Interviul în una din limbile de circulație internațională va fi apreciat prin atribuirea 

calificativelor ,,admis” sau ,,respins”. Tematica și bibliografia pentru Referatele științifice se propun 

de către conducătorii de doctorat care au poziții vacante la admitere, cu avizul Școlii Doctorale. Media 

de admitere este ,,admis” pentru 1-a probă și respectiv minim - 8 (opt) pentru proba a 2-a. 

24. Comisia de concurs va fi compusă din 5 membri: Directorul Școlii Doctorale, 2 conducători de 

doctorat, potențialul conducător al doctorandului și un secretar. Nota reprezintă media aritmetică a 

notelor propuse de conducătorul de doctorat și de ceilalți membri ai Comisiei, cu excepția secretarului. 

25. Odată cu desemnarea Comisiei de concurs se numește și o Comisie pentru rezolvarea 

contestațiilor la proba scrisă. Comisia pentru rezolvarea contestațiilor este formată din 3 membri 

numiți dintre conductorii de doctorat ai Școlii Doctorale, care nu fac parte din Comisia de concurs. În 

cazul probelor orale contestații nu se admit. 

26. Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la Comisia de concurs.  



27. Comisia pentru rezolvarea contestațiilor va rezolva contestația in termen de 48 de ore de la 

numire. Comisia de concurs va opera eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului de 

admitere la doctorat și va comunica candidatului rezultatul în scris. 

28. Ierarhizarea tuturor candidaților se va realiza în ordinea descrescătoare a notei finale (media 

aritmetică a notelor obținute la cele două probe de concurs), în funcție de numărul locurilor existente la 

fiecare conducător de doctorat. În caz de egalitate a notelor, departajarea se va face în funcție de nota 

medie, generală din diploma de studii superioare de master sau echivalenta acesteia. 

29. Școală Doctorală asigură informarea candidaților privind pozițiile vacante pentru fiecare 

conducător de doctorat, temele, de cercetare, tematica și bibliografia orientativă propusă de către 

conducătorii de doctorat. 

30. Fiecare candidat se înscrie la admitere la o singură poziție vacantă din cadrul unui domeniu 

asociat al Școlii Doctorale. 

Secțiunea 4.DISPOZIȚII FINALE 

 

31. Rezultatele concursului de admitere vor fi afişate la avizierul Şcolii Doctorale şi pagina web. 

32. După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii de doctorat, 

persoana admisă are calitatea de student-doctorand al Şcolii Doctorale pe perioada desfăşurării 

programului de doctorat. 

33. Candidatul poate fi eliminat din concursul de admitere în caz de declaraţiile false sau uzul de 

fals al oricărui document din dosarul de admitere. 

34. După afişarea rezultatelor finale, Şcoala Doctorală va asigura returnarea dosarelor 

candidaţilor respinşi sau a celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.  

 

  



Anexa 1 

 

ACORD 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la concursul de admitere la 

studii superioare de doctorat 

 

 

Subsemnatul ................................................................................................................................................ 

IDNP ............................................................, Buletin de identitate ........................................................ 

Data eliberării .................................. Oficiul ........................................................................................., 

Adresa domiciliului/reședinței ................................................................................................................ 

 

prin acest acord îmi exprim în mod expres consimțământul la prelucrarea de către colaboratorii Școlii 

Doctorale a datelor mele cu caracter personal, cât și a categoriilor speciale de date cu caracter personal, 

care sînt oferite de către mine, în legătură cu depunerea dosarului de concurs de admitere la studii 

superioare de doctorat. 

 

 

Nume, prenume Semnătura 

 

Data 

 

 


