
 
H O T Ă R Î R E 

cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare 

de doctorat instituțiilor de învățământ superior, consorțiilor, 

parteneriatelor naţionale şi internaţionale 

  

nr. 816  din  11.11.2015 

  
Monitorul Oficial nr.306-310/909 din 13.11.2015 

* * * 

În temeiul art.94 alin.(6) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se acordă dreptul de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățământ 

superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale şi internaţionale, prin autorizarea de funcţionare provizorie 

a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat, conform listei expuse în anexă.  

2. Agenţia Naţională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional va monitoriza procesul de 

implementare de către instituțiile de învățământ superior a recomandărilor din rapoartele de evaluare 

externă a acestora. 

3. Ministerul Educaţiei va ţine cont de rezultatele evaluării externe la repartizarea granturilor 

doctorale de la bugetul de stat. 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR Gheorghe BREGA 

  

Contrasemnează:  

Ministrul educaţiei Corina Fusu 

  

Nr. 816. Chişinău, 11 noiembrie 2015. 

  Anexă 

la Hotărârea Guvernului 

nr. 816 din 11 noiembrie 2015 

LISTA 

instituțiilor de învățământ superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaţionale  

cu drept de organizare a studiilor superioare de doctorat 

  

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 

Şcoala 

doctorală 

Domeniul ştiinţific Programe de doctorat 

1 2 3 4 5 

I. MINISTERUL EDUCAŢIEI 

38. Consorţiu:  

Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice, Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu Haşdeu” din 

Cahul, Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi şi 

Universitatea Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei 

Şcoala doctorală 

ştiinţe juridice, 

politice şi 

sociologice 

5. Ştiinţe sociale şi 

economice 

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 internaţional şi 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 

 


