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Anexa nr. 1: ACT ADITIONAL DE PRELUNGIRE A DURATEI
CONTRACTULUI DE STUDII DOCTORALE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr.

ACT ADITIONAL
Nr. ______________ din _______________
la Contractul de studii universitare
de doctorat nr. ______________ din _______________
În baza Hotarârii Senatului Academiei de Politie nr……….…..din …….……..
a Hotarârii Guvernului nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat
si a cererii domnului/doamnei ……………………………………………..
Partile contractante:
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”, ca Institutie Organizatoare de
Studii Universitare Doctorat (I.O.S.U.D.), cu sediul în Bucuresti, Aleea Privighetorilor,
nr.
1A,
sector
1,
reprezentata
legal
prin
Rector
………………………………………………………………..,
în
calitate
de
I.O.S.U.D., în componenta careia functioneaza scoala doctorala;
si
Domnul/doamna ……………………………………..................…., domiciliat/a
în….....................................................……, sector……, judetul……………….………..,
strada………………………......………………, nr. ….., bloc ……….., sc……..,
et………., ap….….., cod postal ……..…................ telefon………………......….,
fax................................., e-mail……………………......................, posesor al BI/CI seria
……, nr. ……..………………… încadrat la …………………………..……………….
………………………………………….....…………………………...….. în functia
de ……………………………………………, în calitate de doctorand, în domeniul
„Drept” înmatriculat la data de …………………… în scoala doctorala, regim de
finantare cu taxa,
au convenit urmatoarele:
Art. 6 alin (1) din contract se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Teza de doctorat se va finaliza pâna la data de ………………...
Dupa art. 9 se introduce un nou articol art. 9 1 cu urmatorul continut:
Art. 91. (1) Calculul taxei de doctorat se face de la data încheierii actului
aditional pâna la data sustinerii publice a tezei de doctorat.
(2) Taxa se va achita lunar în prima zi lucratoare a lunii în curs, valoarea lunara
a taxei fiind de ……………… lei.
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(3) Neplata taxei la termenul stabilit conduce la plata de penalitati în cuantum
de ...........% pentru fiecare zi de întârziere.
Art. 11 alin (1) din contract se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Prezentul contract este valabil de la data de …………………. pâna la data
de …………………..
Încheiat astazi__________ la sediul Academiei de Politie în 2 exemplare.
ACADEMIA DE POLITIE
„Alexandru Ioan Cuza ” (I.O.S.U.D.)
RECTOR

DIRECTOR C.S.U.D.

DIRECTOR SCOALA DOCTORALA

STUDENT-DOCTORAND

CONDUCATOR DE DOCTORAT

CONTABIL SEF

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
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Anexa nr. 2: ACT ADITIONAL DE ÎNTRERUPERE A DURATEI
CONTRACTULUI DE STUDII DOCTORALE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr.

ACT ADITIONAL
Nr. ______________ din _______________
la Contractul de studii universitare
de doctorat nr. ______________ din _______________
În baza Hotarârii Senatului Academiei de Politie nr……….…..din …….……..
a Hotarârii Guvernului nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat
si a cererii domnului/doamnei ……………………………………………..
Partile contractante:
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”, ca Institutie Organizatoare de
Studii Universitare Doctorat (I.O.S.U.D.), cu sediul în Bucuresti, Aleea Privighetorilor,
nr.
1A,
sector
1,
reprezentata
legal
prin
Rector
………………………………………………………………..,
în
calitate
de
I.O.S.U.D., în componenta careia functioneaza scoala doctorala;
si
Domnul/doamna
……………………………………..................….,domiciliat/a
în….......................……,
sector……,
judetul……………….………..,
strada………………………......………………, nr. ….., bloc ……….., sc……..,
et…….,
ap…..,
cod
postal
…................
telefon………………......….,
fax................................., e-mail……………………......................, posesor al BI/CI seria
……, nr. ……..………………… încadrat la …………………………………….
………………………………………….....……..
în
functia
de
……………………………………………, în calitate de doctorand, în domeniul
„Drept” înmatriculat la data de …………………… în scoala doctorala, regim de
finantare cu taxa,
au convenit urmatoarele:
Art. 6 alin (1) din contract se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Teza de doctorat se va finaliza pâna la data de ………………...
Art. 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 9 (1) Pentru desfasurarea studiilor universitare de doctorat, doctorandul achita
urmatoarele costuri:
a. taxa de înscriere: ………lei, se achita la depunerea dosarului;
b. taxa program de studii: ……… lei, se achita astfel:
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b1.prima rata în suma de ………….lei – în doua transe egale de ………
lei, pâna la data de ……………….., respectiv ……………;
b2.a doua rata în suma de ………… lei – în doua transe egale de ………
lei, pâna la data de ……………….., respectiv ……………..;
b3.a treia rata în suma de ………… lei – în doua transe egale de ……….
lei, pâna la data de ……………….., respectiv ………………;
c. taxa pentru sustinerea tezei de doctorat este în cuantum de .......lei si se
achita cu cel putin 30 zile înaintea de sustinerea publica, de regula în semestrul VI;
(2) În situatia în care conducatorul de doctorat solicita sustinerea celui de-al
patrulea Referat de cercetare stiintifica doctorandul va achita o taxa de
……………… lei cu cel putin 10 zile înainte de data sustinerii referatului – luna
………….. a semestrului …………., anul ……….
(3) Membrii comunitatii universitare a Academiei de Politie „Alexandru Ioan
Cuza” pot beneficia de o reducere de maximum 50% a taxelor aferente sustinerii
proiectului de cercetare stiintifica si a referatelor în conditiile ce vor fi stabilite prin
hotarâre a Senatului Academiei de Politie la propunerea C.S.U.D.
(4) Neplata la termenele stabilite conduce la o penalizare de ............pe zi
calendaristica pentru perioada de întârziere, care însa nu poate depasi data stabilita
pentru plata urmatoarei transe.
(5) Neplata taxei de scolarizare pe o perioada mai lunga decât cea stabilita la
alineatul precedent atrage dupa sine rezilierea de drept a contractului de studii de
doctorat fara rambursarea taxelor achitate de doctorand pâna în acel moment.
Art. 11 alin (1) din contract se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Prezentul contract este valabil de la data de …………………. pâna la data
de …………………..
Încheiat astazi__________ la sediul Academiei de Politie în 2 exemplare.
ACADEMIA DE POLITIE
„Alexandru Ioan Cuza ” (I.O.S.U.D.)
RECTOR

DIRECTOR C.S.U.D.

DIRECTOR SCOALA DOCTORALA

STUDENT-DOCTORAND

CONDUCATOR DE DOCTORAT

CONTABIL SEF

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC
ÎNTOCMIT
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Anexa nr. 3: ACT ADITIONAL DE SCHIMBARE A CONDUCATORULUI DE
DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr.

ACT ADITIONAL
Nr. ______________ din _______________
la Contractul de studii universitare
de doctorat nr. ______________ din _______________
Articol
unic:
Conducatorul
de
doctorat
____________________________________________
se
doamna/domnul ______________________________.
Celelalte clauze ale contractului ramân neschimbate.

doamna/domnul
înlocuieste
cu

Încheiat azi _____________ la sediul Academiei de Politie „Alexandru Ioan
Cuza”, în 2 (doua) exemplare.
ACADEMIA DE POLITIE
„Alexandru Ioan Cuza ” (I.O.S.U.D.)
RECTOR

DIRECTOR C.S.U.D.

DIRECTOR SCOALA DOCTORALA

STUDENT-DOCTORAND

CONDUCATOR DE DOCTORAT

CONTABIL SEF

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC
ÎNTOCMIT
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Anexa nr. 4: ACT ADITIONAL ACORDARE PERIOADA DE GRATIE
PENTRU FINALIZAREA SI SUSTINEREA TEZEI DE DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr.

ACT ADITIONAL
Nr. ______________ din _______________
la Contractul de studii universitare
de doctorat nr. ______________ din _______________
În baza Hotarârii Senatului Academiei de Politie nr……….…..din …….……..
a Hotarârii Guvernului nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat
si a cererii domnului/doamnei ……………………………………………..

Partile contractante:
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”, ca Institutie Organizatoare de
Studii Universitare Doctorat (I.O.S.U.D.), cu sediul în Bucuresti, Aleea Privighetorilor,
nr.
1A,
sector
1,
reprezentata
legal
prin
Rector
………………………………………………………………..,
în
calitate
de
I.O.S.U.D., în componenta careia functioneaza scoala doctorala;
si
Domnul/doamna ……………………………………..................…., domiciliat/a
în….....................................................……, sector……, judetul……………….………..,
strada………………………......………………, nr. ….., bloc ……….., sc……..,
et………., ap….….., cod postal ……..…................ telefon………………......….,
fax................................., e-mail……………………......................, posesor al BI/CI seria
……, nr. ……..………………… încadrat la …………………………..……………….
………………………………………….....…………………………...….. în functia
de ……………………………………………, în calitate de doctorand, în domeniul
„Drept” înmatriculat la data de …………………… în scoala doctorala, regim de
finantare cu taxa,
au convenit urmatoarele:
Art. 6 alin (1) din contract se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Teza de doctorat se va finaliza pâna la data de ………………...
Art. 11 alin (1) din contract se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Prezentul contract este valabil de la data de …………………. pâna la data
de …………………..
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Încheiat astazi__________ la sediul Academiei de Politie în 2 exemplare.
ACADEMIA DE POLITIE
„Alexandru Ioan Cuza ” (I.O.S.U.D.)
RECTOR

DIRECTOR C.S.U.D.

DIRECTOR SCOALA DOCTORALA

STUDENT-DOCTORAND

CONDUCATOR DE DOCTORAT

CONTABIL SEF

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
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Anexa nr. 5: ADRESA CATRE REFERENTII OFICIALI
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr. ........

CATRE,
...........................................................................
Va facem cunoscut ca, prin decizia rectorului Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”,
nr. ............... din ........................... ati fost numit referent oficial , în comisia de sustinere publica a
tezei de doctorat de catre domnul/doamna ....................................................., comisie având
urmatoarea alcatuire:
Presedinte: .....................................................................................
Conducator de doctorat: .................................................................
Referent oficial: .............................................................................
Referent oficial: .............................................................................
Referent oficial: .............................................................................
Va transmitem alaturat - în vederea întocmirii referatului de analiza - teza de doctorat
intitulata ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Va rugam ca, pâna la data de ..............................., sa ne trimiteti referatul de evaluare, în 2
(doua) exemplare si teza de doctorat. De asemenea, va rugam sa ne transmiteti, odata cu referatul, o
adeverinta din care sa rezulte gradul didactic/de cercetare si transa de vechime în
învatamânt/cercetare, precum si o copie dupa B.I./C.I din care sa rezulte codul numeric personal
(necesare pentru întocmirea formelor de plata a activitatii desfasurate.
Anexa: teza de doctorat (ex. nr. ___), cu nr ............... din ...................

DIRECTORUL SCOLII DOCTORALE
........................
...............................................
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Anexa nr. 6: ANUNT DE SUSTINERE PUBLICA A TEZEI PENTRU
PUBLICAREA PE SITE-UL ACADEMIEI

ANUNT SUSTINERE PUBLICA TEZA DE DOCTORAT –
Student –doctorand .....................................
Departamentul de studii doctorale al Academiei de Politie „Alexandru Ioan
Cuza” anunta sustinerea publica a tezei de doctorat, de catre domnul/doamna studentdoctorand ..........................................................., astfel:
a. anul înmatricularii si domeniul de doctorat: ....................................... ;
b. titlul tezei de doctorat: .........................................................................;
c. data, locul si ora sustinerii: ................................................................. ;
d. conducatorul/conducatorii de doctorat: .............................................. ;
e. textul integral al tezei poate fi consultat în format tiparit la biblioteca
Academiei de Politie;
f. CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de sustinere publica a tezei
de doctorat (sau link-uri catre acestea) si rezumatul tezei de doctorat în format
electronic, pot fi consultate pe site-ul Academiei de Politie.
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Anexa nr. 7: AVIZ PRIVIND SUSTINEREA PUBLICA A TEZEI DE
DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Comisia de îndrumare.
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar nr .....
Dosar nr. .........

SUNT DE ACORD
CU SUSTINEREA TEZEI DE DOCTORAT
Conducator de doctorat
___________
________________
AVIZUL
PRIVIND SUSTINEREA TEZEI DE DOCTORAT
Comisia de îndrumare a doctorandului domnul/doamna _____________________________,
stabilita de conducatorul de doctorat domnul/doamna ___________________________________,
compusa din ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, în
conformitate cu prevederile regulamentului scolii doctorale, a analizat, în perioada
_____________________________,
teza
de
doctorat
cu
titlul__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, si
a participat în data de................ la presustinerea acesteia.
În urma analizei si activitatii de presustinere a rezultat ca teza de doctorat (se face o succinta,
dar relevanta caracterizare stiintifica)
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
si recomanda doctorandului (daca este cazul, sa revizuiasca unele aspecte din continut) _______
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________,
În concluzie, comisia de îndrumare avizeaza/nu avizeaza teza de doctorat elaborata de
domnul/doamna ______________________________________, pentru sustinere în vedere
obtinerii titlului de doctor în domeniul „Drept”

Data __________________________

COMISIA DE ÎNDRUMARE
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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_____________________
_____________________
_____________________

Anexa nr. 8: CERERE DE ÎNSCRIERE CA MEMBRU AL SCOLII
DOCTORALE
Universitatea _________________________________________
Gradul didactic, numele si prenumele ____________________

APROB
RECTORUL ACADEMIEI DE POLITIE
AVIZAT
DIRECTORUL SCOLII DOCTORALE

RECTORULUI
ACADEMIEI DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Subsemnatul, ________________________________________, cadru didactic /cercetator
stiintific gradul ___, titular la ______________________________________________________,
a)

posesor

al

atestatului

de

abilitare

pentru

conducere

doctorat

în

domeniul

______________________________________________, nr. ____________ din ___________,
eliberat de Ministerul Educatiei Nationale la data de _______________;
b) conducator de doctorat în domeniul _______________________________________,
conform ordinului ministrului educatiei _____________________________________________,
nr. ____________ din __________________, prin care mi s-a acordat aceasta calitate,
va rog sa aprobati includerea mea în cadrul scolii doctorale, în calitate de membru /afiliat.
Mentionez ca nu mi-a fost retrasa calitatea de membru sau afiliat al altei scoli doctorale.
Anexez documentele prevazute de regulamentul scolii doctorale pentru acest demers.

Data ___________________

Semnatura ____________________

CONSILIER JURIDIC
………........
......................................

14

Anexa nr. 9: CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
LA DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
_______________________________________
(numele si prenumele candidatului)

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr.____

Nr......................din.......................

RECTORULUI
ACADEMIEI DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Va rog sa aprobati înscrierea mea la examenul de admitere la programul de studii universitare de
doctorat în domeniul „Drept ”, sesiunea......................................................., pe locurile scoase la
concurs de conducatorul de doctorat ……………………………….......................
Mentionez ca sunt absolvent al studiilor universitare de licenta cu durata de _____ ani, la
Universitatea

_______________________________________________________,

__________________________________________________________________,

facultatea
specializarea

_________________________ si al studiilor universitare de master, cu durata de _____ ani la
Universitatea

_________________________________________________________,

__________________________________________________________________,
_________________________ .
Anexez dosarul de înscriere la concursul de admitere.
Rog dispuneti.

Semnatura
..........................
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facultatea

specializarea

Anexa nr. 10: CERERE DE PRELUNGIRE A PROGRAMULUI DE
DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NECLASIFICAT

ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”

Exemplar unic

_______________________________________

Dosar nr.____

(numele si prenumele doctorandului)

Nr......................din.......................

AVIZAT
DIRECTORUL SCOLII DOCTORALE
AVIZAT
CONDUCATORUL DE DOCTORAT

RECTORULUI
ACADEMIEI DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Va adresez rugamintea de a supune aprobarii Senatului universitar prelungirea cu
........................... a duratei studiilor universitare de doctorat, începând cu..............................
Solicit aceasta din urmatoarele motive:
1. ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................;
2. ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................;
Mentionez ca sunt înmatriculat la doctorat din anul _______, iar pâna în prezent am mai
beneficiat de ____ luni de prelungire/întrerupere a programului de pregatire.
Activitatile prevazute în Programul initial de cercetare vor fi replanificate în consecinta, în
acord cu recomandarile conducatorului de doctorat.

Data ________________

Semnatura _________________
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Anexa nr. 11: CERERE DE ÎNTRERUPERE A PROGRAMULUI DE
DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
_______________________________________
(numele si prenumele doctorandului)

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr.____

Nr......................din.......................

AVIZAT
DIRECTORUL SCOLII DOCTORALE
AVIZAT
CONDUCATORUL DE DOCTORAT

RECTORULUI
ACADEMIEI DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Va adresez rugamintea de a supune aprobarii Senatului universitar întreruperea cu
........................... a duratei studiilor universitare de doctorat, începând cu .............................. Solicit
aceasta din urmatoarele motive:
1..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................;
2..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................;
Mentionez ca sunt înmatriculat la doctorat din anul _______, iar pâna în prezent am mai
beneficiat de ____ luni de prelungire / întrerupere a programului de pregatire.
Activitatile prevazute în Programul initial de cercetare vor fi replanificate în consecinta, în
acord cu recomandarile conducatorului de doctorat.

Data ________________

Semnatura _________________
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Anexa nr. 12: CERERE DE ACORDARE A PERIOADEI DE GRATIE
PENTRU SUSTINEREA TEZEI

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
_______________________________________
(numele si prenumele doctorandului)

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr.____

Nr......................din.......................

AVIZAT
DIRECTORUL SCOLII DOCTORALE
AVIZAT
CONDUCATORUL DE DOCTORAT

RECTORULUI
ACADEMIEI DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”

Va adresez rugamintea de a supune aprobarii Senatului Academiei acordarea unei perioade de
gratie de ...... pentru sustinerea tezei de doctorat, în conformitate cu Legea nr. 49/2013 pentru
modificarea art.12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.
Mentionez ca sunt înmatriculat la doctorat din anul ....... si am sustinut pâna în prezent toate
referatele de cercetare stiintifica prevazute în programul de cercetare stiintifica.

Data ________________

Semnatura _________________
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Anexa nr. 13: CERERE DE SCHIMBARE A CONDUCATORULUI DE
DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
_______________________________________
(numele si prenumele doctorandului)

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr.____

Nr......................din.......................

AVIZAT
DIRECTORUL SCOLII DOCTORALE
AVIZAT
CONDUCATORUL DE DOCTORAT

DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI DE STUDII DOCTORALE
Va rog sa aprobati continuarea studiilor doctorale sub coordonarea domnului
………………………………………………………………………………………..
Mentionez faptul ca, sunt înmatriculat la studiile universitare de doctorat în anul
……………………….. si solicit schimbarea conducatorului de doctorat deoarece
……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………..
Cu deosebit respect,

Data ________________

Semnatura _________________

19

Anexa nr. 14: CERERE DE DEMARARE A PROCEDURII DE EVALUARE A
TEZEI DE DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Nr. .......................... din ...............................
Student doctorand .................................................................

NECLASIFICAT
Exemplar nr .....
Dosar nr. .........

APROB
DIRECTORUL SCOLII DOCTORALE
...................
.....................................

AVIZAT
CONDUCATOR DE DOCTORAT
................
.............................................

DIRECTORULUI SCOLII DOCTORALE
Subsemnatul/subsemnata ............................. student-doctorand al Scolii doctorale a IOSUD –
Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, înmatriculat la ............................, în domeniul de
doctorat „Drept”, solicit demararea procedurilor de evaluare a tezei de doctorat cu titlul:
..........……………………………………………......................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Comisia de îndrumare este formata din:
................................................................
................................................................
...............................................................

Data:

Semnatura

.................................

............................................
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Anexa nr. 15: CHESTIONAR DE EVALUARE A CONDUCATORILOR DE
DOCTORAT DE CATRE STUDENTII - DOCTORANZI
Va rugam sa bifati, în scala de evaluare, pentru fiecare afirmatie, nivelul pe care îl considerati cel mai
potrivit, rezultat din propriile convingeri si nu din aprecieri sau comentarii, pozitive ori negative, exterioare
observatiilor nemijlocite ale dumneavoastra. Semnificatia nivelurilor din scala de evaluare este urmatoarea: 1
- foarte slab; 2 - slab; 3 - mediu; 4 - ridicat; 5 - foarte ridicat. Bifati numai în dreptul afirmatiilor care
corespund stadiului la care va aflati în parcurgerea studiilor universitare de doctorat. Pe verso gasiti lista
conducatorilor de doctorat ai scolii doctorale. Va rugam sa bifati patratul corespunzator
conducatorului dumneavoastra de doctorat. Chestionarul nu se semneaza.
SCALA DE EVALUARE
Nr.
CRITERIUL
crt.
1
2
3
4
5
1.
Nivelul de exigenta, la selectia preliminara în vederea admiterii, a fost:
Continutul disciplinei predate în cadrul programului bazat pe studii
2.
universitare avansate, a fost:
3.
Nivelul de exigenta în verificarea prezentei la studii, a fost:
Nivelul de preocupare pentru îndrumarea studentului-doctorand la
4.
elaborarea programului de pregatire, a fost:
5.
Nivelul de implicare în îndrumarea stiintifica, a fost:
6.
Nivelul de educatie deontologica, a fost:
7.
Nivelul de implicare în asigurarea conditiilor de studiu, a fost:
Nivelul de eficienta al metodelor de stimulare a progresului în
8.
cercetarea realizata de studentul-doctorand, a fost:
Nivelul de monitorizare a activitatii stiintifice si publicistice a
9.
studentului-doctorand, a fost:
Nivelul de obiectivitate în evaluarea activitatii stiintifice si publicistice
10.
a studentului-doctorand, a fost:
Nivelul de preocupare pentru informarea studentului-doctorand cu
11.
privire la respectarea eticii stiintifice si universitare, a fost:
Nivelul de exigenta în verificarea respectarii, de catre studentul12.
doctorand, a eticii stiintifice si universitare, a fost:
Nivelul de preocupare pentru cunoasterea permanenta a stadiului
13.
studentului-doctorand, a fost:
Nivelul de implicare în stimularea studentului-doctorand de a participa
14.
la manifestari stiintifice, a fost:
Nivelul de exigenta în evaluarea rapoartelor de cercetare stiintifica, a
15.
fost:
16. Nivelul de exigenta în evaluarea tezei de doctorat, a fost:

NOTA: Lista conducatorilor de doctorat, de pe verso, se redacteaza înainte de evaluare, astfel:
Prof.univ.dr. ...................................
Prof.univ.dr. ...................................
Prof.univ.dr. ..................................
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Anexa nr. 16: CONTRACTUL CADRU DE STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Operator date cu caracter personal notificarea nr.1674, 20884, 20885
Aleea Privighetorilor nr.1A, Sector 1, Bucuresti
Tel.:021.317.55.23 Fax:021.317.55.17 email: secretar@academiadepolitie.ro

CONTRACT
DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr. __________________ din ________________
Dosar nr.__________________

ART. 1. - PARTILE CONTRACTULUI
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”, ca Institutie Organizatoare de Studii
Universitare Doctorat (I.O.S.U.D.), cu sediul în Bucuresti, Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 1,
reprezentata legal prin Rector ………………………………………………………….., în calitate de
I.O.S.U.D., în componenta careia functioneaza scoala doctorala;
si
Domnul/doamna ……………………………………..................…........................., domiciliat/a
în….................…….........................................., sector ……, judetul ……………….………..,
strada………………………......………………, nr. ….., bloc ……….., sc…….., et……., ap….., cod
postal …..................................... telefon ………………......…., fax ................................., email……………………......................, posesor al BI/CI seria ……, nr. ………………… încadrat la
………………………………………….....……..în functia de ………………………………………,
în calitate de doctorand, în domeniul ……………………………………………., înmatriculat la data
de …………………… în scoala doctorala, regim de finantare: cu taxa,
ART. 2. - OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl reprezinta derularea activitatilor din ciclul studiilor
universitare de doctorat si îndeplinirea indicatorilor de rezultat, reglementând raporturile dintre
Academia de Politie si doctorand cu precizarea drepturilor si obligatiilor ce revin studentilordoctoranzi, conducatorilor de doctorat, precum si I.O.S.U.D., în concordanta cu legislatia în
vigoare, cu ordinele ministrului de resort, cu prevederile Cartei Universitare, hotarârile Senatului
Academiei de Politie si hotarârile Cons iliului Studiilor Universitare de Doctorat (C.S.U.D.) din
cadrul Academiei de Politie.
ART. 3. - CONDUCATORUL DE DOCTORAT
Conducatorul
de
doctorat
este
domnul/doamna
……..……………………………………..................…., domiciliat/a în….................……, sector ……,
judetul ……………….……….., strada………………………......………………, nr. ….., bloc
……….., sc…….., et……., ap….., cod postal …................ telefon ………………......…., fax
................................., e-mail……………………................................., posesor al BI/CI seria ……, nr.
………….………………… încadrat la ………………………………………….....……..în functia de
…………………………………………….
ART. 4. - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
(1) Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, în calitate de I.O.S.U.D.:
1. Are urmatoarele drepturi:
a) de a conduce, organiza si controla întreaga activitate de studii universitare de doctorat;
b) de a aproba schimbarea conducatorului de doctorat;
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c) de a aproba prelungirea / întreruperea programului de studii universitare de doctorat;
d) de a decide înmatricularea/exmatricularea studentului-doctorand, în baza prevederilor actelor
normative si a prezentului contract;
e) de a solicita studentului-doctorand si conducatorului de doctorat respectarea tuturor
reglementarilor aplicabile domeniului studiilor universitare de doctorat, a obligatiilor prevazute în
Regulamentul institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de
doctorat în I.O.S.U.D. si în Regulamentul Scolii Doctorale;
f) de a nu admite sustinerea examenelor, proiectului de cercetare, rapoartelor/referatelor
stiintifice si tezei de doctorat, daca studentul-doctorand nu si-a achitat taxele si nu a îndeplinit obligatiile
din programul de doctorat;
g) de a stabili conditiile de scolarizare;
h) de a urmari modul în care doctorandul îsi respecta obligatiile ce decurg din calitatea de
doctorand, prevazute în programul/planul studiilor universitare de doctorat al doctorandului, precum si
modul în care doctorandul îsi respecta obligatiile ce decurg din prezentul contract;
i) de a sanctiona doctorandul prin mijloacele stabilite de regulamentele Academiei de Politie
daca nu îndeplineste obligatiile contractuale si nu se încadreaza în calendarul stabilit;
j) de a stabili cuantumul taxelor de studii, modalitatile si termenele de plata a taxelor.
2. Are urmatoarele obligatii:
a) de a asigura cadrul organizatoric specific ciclului de studii universitare de doctorat, în
conformitate cu legislatia în vigoare si cu regulamentul de organizare si desfasurare a studiilor
universitare de doctorat;
b) de a aplica politica de asigurare a calitatii tuturor activitatilor desfasurate în cadrul ciclului
de studii universitare de doctorat;
c) de a asigura accesul doctorandului la baza materiala a învatamântului si cercetarii din cadrul
studiilor universitare de doctorat, prevazute de documentele de planificare si desfasurare si conditiile
organizatorice si tehnice adecvate de studiu si cercetare prin punerea la dispozitia doctorandului a
infrastructurii de care dispune Academia de Politie pentru documentare si cercetare;
d) de a asigura informarea doctorandului cu privire la continutul Regulamentului de
organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat în I.O.S.U.D.;
e) de a asigura accesul doctorandului la informatiile si hotarârile Consiliului Scolii Doctorale si
a Senatului, referitoare la organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat
f) de a organiza accesul studentului-doctorand în institutie la activitatile de pregatire;
g) de a asigura respectarea obligatiilor de catre conducatorul de doctorat si a drepturilor
studentului-doctorand în conformitate cu Regulamentul de organizare si desfasurare a studiilor
universitare de doctorat;
h) de a transmite dosarul de doctorat si un exemplar al tezei de doctorat la Ministerul
Educatiei Nationale (M.E.N.) în vederea validarii hotarârii comisiei de doctorat de catre Consiliul
National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.);
i) de a organiza sustinerea publica a tezei de doctorat;
j) de a asigura comunicarea cu studentul-doctorand, prin compartime ntul planificare activitati
doctorale si de a permite accesului acestuia la datele si informatiile asupra carora are drept;
k) de a elibera, la cerere, documentele care atesta calitatea de student-doctorand a
solicitantului, conform legislatiei.
(2). Conducatorul de doctorat:
1. Conducatorul de doctorat are urmatoarele drepturi:
a) de a stabili împreuna cu studentul-doctorand disciplinele din cadrul „Programului de pregatire
bazat pe studii universitare avansate”a Scolii Doctorale precum si de a întocmi împreuna cu studentuldoctorand „Programul individual de cercetare stiintifica”
b) de a stabili, împreuna cu studentul-doctorand, tema proiectului de cercetare stiintifica si tema
tezei de doctorat;
c) de a stabili comisia de îndrumare a studentului-doctorand si de a face parte din aceasta;
d) de a evalua, periodic, calitatea activitatii studentului-doctorand;
e) de a propune comisia pentru sustinerea publica a tezei de doctorat;
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f) de a fi remunerat, conform prevederilor legale în vigoare, pentru activitatea desfasurata în
calitate de conducator de doctorat si de a beneficia de toate drepturile conferite de legislatia în vigoare;
g) de a decide elementele de studiu din cadrul Programului de pregatire bazat pe studii
universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie sa participe.
h) dreptul de a participa la competitii pentru granturi doctorale;
i) dreptul de a îndruma si evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul
programului/planului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale si
universitare, urmarind exigentele programului de studii universitare de doctorat si respectând
interesele profesionale ale studentului-doctorand;
j) dreptul la o evaluare interna si externa impartiala, conforma cu metodologia specifica a
procesului de evaluare si de a cunoaste metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea
interna, cât si în evaluarea externa;;
k) dreptul de a cunoaste rezultatele evaluarii interne si externe a propriei activitati;
l) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în conditiile în care este pus fara
voia sa într-un conflict de interese;
m) dreptul de a solicita consiliului Scolii doctorale întreruperea relatiei de îndrumare cu un
student-doctorand;
n) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o pozitie vacanta aflata sub îndrumarea
sa si de a propune înmatricularea studentului-doctorand;
o) dreptul de a solicita Scolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare
pozitie de student-doctorand vacanta aflata sub îndrumarea sa;
2. Conducatorul de doctorat are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure îndrumarea stiintifica, profesionala si deontologica a fiecarui student-doctorand;
b) sa propuna temele de cercetare;
c) sa asigure conditiile si sa stimuleze progresul studentilor doctoranzi în cercetarea pe care o
realizeaza;
d) sa efectueze monitorizarea si evaluarea obiectiva si riguroasa a fiecarui student-doctorand;
e) sa sprijine mobilitatea studentilor-doctoranzi;
f) sa evite aparitia conflictelor de interese în îndrumarea studentilor-doctoranzi.
g) sa informeze studentul-doctorand cu privire la etica stiintifica profesionala si universitara
si sa verifice respectarea acesteia;
h) sa cunoasca permanent stadiul pregatirii studentului-doctorand si al îndeplinirii de catre
acesta a sarcinilor stabilite prin contractul de studii doctorale;
i) sa îndrume studentul-doctorand pentru elaborarea programului de cercetare stiintifica;
j) sa propuna Consiliului scolii doctorale exmatricularea studentului-doctorand daca acesta
nu respecta programul de doctorat sau încalca regulile de conduita si etica în cercetarea stiintifica;
k) sa stabileasca, împreuna cu studentul-doctorand, termenele la care se vor sustine referatele
de cercetare stiintifica si sa aiba în vedere ca acestea sa nu fie depasite;
l) sa avizeze cererea studentului-doctorand de prelungire a duratei programului de doctorat
sau de întrerupere a activitatilor de doctorat, având în vedere ca durata maxima însumata a
prelungirilor si a întreruperilor sa nu depaseasca 2 ani;
m) sa aprobe, la solicitarea studentului-doctorand, perioada de gratie de pâna la 4 ani pentru a
finaliza si sustine public teza de doctorat;
n) sa analizeze referatele de cercetare stiintifica ale doctorandului si sa permita sustinerea
acestora numai daca apreciaza ca au un continut stiintific consistent, axat pe problematica tezei sale
de doctorat;
o) sa aprobe sustinerea tezei de doctorat în fata comisiei de îndrumare si în sedinta publica
numai daca apreciaza ca are un continut stiintific adecvat si doar daca dosarul doctorandului
cuprinde toate înscrisurile probante din care sa rezulte faptul ca studentul doctorand a parcurs
„Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate” a Scolii Doctorale precum si „Programul
individual de cercetare stiintifica”;
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(3) Studentul - doctorand
1. Are urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze de sprijinul, îndrumarea si coordonarea conducatorului de doctorat, precum
si a comisiei de îndrumare;
b) sa participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare
din cadrul I.O.S.U.D. atunci când sunt în discutie teme relevante pentru studiile universitare de
doctorat;
c) sa fie reprezentat în forurile decizionale ale Scolii doctorale, potrivit prevederilor
prezentului cod;
d) sa beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile si echipamentele Scolii
doctorale si ale I.O.S.U.D. pentru elaborarea proiectelor de cercetare si a tezei de doctorat;
e) sa se înscrie la cursurile si seminarele organizate de alte scoli doctorale;
f) sa lucreze împreuna cu echipe de cercetatori din cadrul I.O.S.U.D. sau din cadrul unor
unitati de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate institutionale cu
I.O.S.U.D.;
g) sa beneficieze de mobilitati nationale sau internationale;
h) sa beneficieze de sprijin institutional pentru a participa la conferinte sau congrese
stiintifice, ateliere de lucru, scoli de vara ori iarna si seminare nationale si internationale în
domeniul de specializare în care si-a ales teza de doctorat;
i) sa participe la sesiunile de comunicari stiintifice organizate de scoala doctorala sau/si de
I.O.S.U.D.;
j) sa fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul Scolii
doctorale.
k) sa beneficieze, dupa caz, de organizarea doctoratului în cotutela;
l) sa aleaga, pe baza programului de pregatire universitara avansata, disciplinele optionale pe
care urmeaza sa le studieze, cu respectarea directiilor de aprofundare stabilite de comun acord cu
conducatorul de doctorat;
m) sa solicite, pentru motive întemeiate, prelungirea duratei programului de doctorat sau de
întrerupere a activitatilor de doctorat, având în vedere ca durata maxima însumata a prelungirilor si
a întreruperilor sa nu depaseasca 2 ani;
n) sa solicite aprobarea perioadei de gratie de pâna la 4 ani pentru a finaliza si sustine public
teza de doctorat. La cerere, studentul-doctorand poate beneficia de asistenta conducatorului de
doctorat si a comisiei de îndrumare si pe durata perioadei de gratie, cu achitarea unei taxe similare
celei pentru prelungirea studiilor;
o) sa solicite Consiliului scolii doctorale schimbarea conducatorului de doctorat în cazul
indisponibilitatii acestuia pentru o perioada de cel putin 6 luni, în cazul nerespectarii de catre acesta
a clauzelor contractului de studii doctorale, sau pentru situatii conflictuale;
p) sa fie redistribuit altui conducator de doctorat din acelasi domeniu de doctorat în cazul în
care conducatorul de doctorat si-a pierdut calitatea de conducator de doctorat, precum si în cazul
decesului conducatorului de doctorat;
r) sa modifice titlul tezei de doctorat, daca considera necesar, pâna în momentul finalizarii
acesteia, în vederea sustinerii publice.
2. Are urmatoarele obligatii:
a) sa respecte programul stabilit împreuna cu conducatorul de doctorat si sa îsi îndeplineasca
obligatiile de sustinere a lucrarilor si de prezentare a rezultatelor cercetarii;
b) sa prezinte rapoarte de activitate conducatorului de doctorat si comisiei de îndrumare ori
de câte ori i se solicita si sa depuna, la termenele stabilite, documentele cercetarii din cadrul programului
de doctorat;
c) sa fie în legatura permanenta cu conducatorul de doctorat si sa prezinte acestuia periodic
rezultatele cercetarilor întreprinse;
d) sa respecte disciplina institutionala, normele de conduita si disciplina universitara;
e) sa identifice si sa precizeze modalitatile de validare stiintifica si recunoastere valorica a tezei de
doctorat prin nominalizarea beneficiarului lucrarii finale odata cu stabilirea temei proiectului de cercetare
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stiintifica, împreuna cu conducatorul de doctorat;
f) sa respecte integral prevederile din Regulamentul Scolii Doctorale, precum si prevederile din
celelalte regulamente sau acte normative ale I.O.S.U.D. în partile ce-l privesc;
g) sa îndeplineasca în bune conditii si la timp toate sarcinile prevazute în Programul de pregatire
bazat pe studii universitare avansate si în Programul individual de cercetare stiintifica;
h) sa aduca la cunostinta Scolii Doctorale orice modificare a datelor personale sau alte informatii
care îl privesc;
i) sa achite taxele în termenele la care s-a obligat prin semnarea contractului de studii
doctorale precum si penalitatile aferente în cazul depasirii termenelor scadente;
j) în cazul retragerii de la studiile doctorale sau al exmatricularii, studentul-doctorand admis pe
locurile de studiu cu taxa se obliga sa nu solicite restituirea taxelor achitate;
k) sa întocmeasca programul individual de cercetare stiintifica;
l) sa asigure toate documentele necesare întocmirii dosarului de doctorat pentru confirmarea
de catre C.N.A.T.D.C.U.;
m) sa publice, cu avizul conducatorului de doctorat, cel put in 6 articole, comunicari sau alte
lucrari stiintifice, în publicatii editate de Academie sau reviste cotate C.N.C.S.I.S. cel putin B
respectiv cele luate în evidenta în baze de date internationale;
n) sa confirme luarea la cunostinta a datelor comunicate de conducerea Scolii doctorale prin
diferite mijloace (publicarea pe site, prin conducatorul de doctorat, prin posta, telefonic, fax, e- mail
etc.) chiar daca informatiile nu i-au fost comunicate personal;
o) de a respecta prevederile legale privind dreptur ile de autor, a legislatiei privind informatiile
clasificate si a datelor personale.
ART. 5 – TEMA DE CERCETARE ALEASA ESTE:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ART. 6 – TERMENUL DE FINALIZARE A TEZEI DE DOCTORAT
(1)Teza de doctorat se va finaliza pâna la data de ……………… .
(2) Daca studentul-doctorand nu reuseste sa finalizeze teza în termenul stabilit potrivit alin.(1)
si eve ntualelor acte aditionale la prezentul contract, studentul-doctorand mai are la dispozitie o
perioada de gratie de maximum 4 ani pentru a finaliza si sustine public teza, depasirea acestui
termen conducând de drept fara îndeplinirea vreunei formalitati la exmatricularea sa.
(3) Perioada de gratie prevazuta la alin. (2) se acorda în baza cererii studentului doctorand,
durata efectiva a acesteia aprobându-se de Scoala Doctorala numai dupa analizarea acesteia în
consiliul Scolii doctorale, cu acordul Senatului universitar si al conducatorului de doctorat.
Acordarea perioadei de gratie se realizeaza prin încheierea unui act aditional la prezentul contract.
(4) Pe parcursul derularii programului de studii universitare de doctorat ce face obiectul
prezentului contract, pot fi acordate în conditiile alin.(2) si (3) perioade de gratie succesive cu
conditia ca durata cumulata a acestora sa nu depaseasca termenul legal de 4 ani.
(5) Cererea pentru acordarea perioadei de gratie se întocmeste cu cel putin 3 (trei) luni înainte
de data expirarii contractului de studii universitare de doctorat sau eventualelor acte aditionale la
acesta.
(6) Pe perioada de gratie, studentul-doctorand nu plateste taxe de scolarizare si, pâna la
predarea tezei de doctorat si declansarea procedurii de sustinere publica, nu beneficiaza de asistenta
conducatorului de doctorat si a Scolii doctorale.
(7) La cerere, studentul-doctorand poate beneficia de asistenta conducatorului de doctorat si a
comisiei de îndrumare si pe durata perioadei de gratie prin stipularea expresa a modalitatii de plata
în actul aditional la contract, taxa de studii fiind similara celei pentru prelungirea studiilor.
(8) Studentul doctorand poate beneficia de perioada de gratie numai daca la data întocmirii
cererii pentru acordarea perioadei de gratie si-a achitat în totalitate taxele de studiu si eventualele
penalitati pentru neplata acestor taxe.
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ART. 7 – ÎNTRERUPEREA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT
(1) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în conditiile
stabilite prin regulamentul Scolii doctorale. Durata acestor studii se prelungeste cu perioadele
cumulate ale întreruperilor aprobate.
(2) Întreruperea prevazuta la alin. (1) se acorda prin act aditional la contractul de studii
universitare de doctorat.
(3) Studentul doctorand poate beneficia de perioada de întrerupere numai daca la data
întocmirii cererii pentru acordarea întreruperii perioadei de studii si-a achitat în totalitate taxele de
studiu si eventualele penalitati pentru neplata acestor taxe.
ART. 8 – PRELUNGIREA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT
(1) Din motive temeinice, în conditiile stabilite prin regulamentul Scolii doctorale, durata
programului de doctorat poate fi prelungita cu 1-2 ani, cu aprobarea Senatului Academiei de Politie,
la propunerea conducatorului de doctorat.
(2) Prelungirea prevazuta la alin. (1) se acorda prin act aditional la contractul de studii
universitare de doctorat.
(3) Pentru perioadele de prelungire studentul-doctorand este obligat sa suporte taxe
suplimentare, calculate proportional cu durata prelungirii, raportate la taxa anuala de studii stabilita
de Academie. Taxele suplimentare se vor achita lunar.
(5) Cererea pentru prelungirea programului de studii universitare de doctorat se întocmeste cu
cel putin 3 (trei) luni înainte de data expirarii contractului de studii universitare de doctorat.
(6) Studentul doctorand poate beneficia de prelungirea program,ului de doctorat numai daca la
data întocmirii cererii pentru acordarea prelungirii si-a achitat în totalitate taxele de studiu si
eventualele penalitati pentru neplata acestor taxe.
ART. 9 – COSTURILE STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT.
(1) Pentru desfasurarea studiilor universitare de doctorat, doctorandul achita urmatoarele costuri:
a. taxa de înscriere: ………lei, se achita la depunerea dosarului;
b. taxa program de studii: ……… lei, se achita astfel:
b1.prima rata în suma de ………….lei – în doua transe egale de ……… lei, pâna la
data de ……………….., respectiv ……………;
b2.a doua rata în suma de ………… lei – în doua transe egale de ……… lei, pâna la
data de ……………….., respectiv ……………..;
b3.a treia rata în suma de ………… lei – în doua transe egale de ………. lei, pâna la
data de ……………….., respectiv ………………;
c. taxa pentru sustinerea tezei de doctorat este în cuantum de .......lei si se achita cu cel
putin 30 zile înaintea de sustinerea publica, de regula în semestrul VI;
(2) În situatia în care conducatorul de doctorat solicita sustinerea celui de-al patrulea Referat
de cercetare stiintifica doctorandul va achita o taxa de ……………… lei cu cel putin 10 zile înainte
de data sustinerii referatului – luna ………….. a semestrului …………., anul ……….
(3) Membrii comunitatii universitare a Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pot
beneficia de o reducere de maximum 50% a taxelor aferente sustinerii proiectului de cercetare
stiintifica si a referatelor în conditiile ce vor fi stabilite prin hotarâre a Senatului Academiei de
Politie la propunerea C.S.U.D.
(4) Neplata la termenele stabilite conduce la o pena lizare de ............pe zi calendaristica pentru
perioada de întârziere, care însa nu poate depasi data stabilita pentru plata urmatoarei transe.
(5) Neplata taxei de scolarizare pe o perioada mai lunga decât cea stabilita la alineatul
precedent atrage dupa sine rezilierea de drept a contractului de studii de doctorat fara rambursarea
taxelor achitate de doctorand pâna în acel moment.
ART. 10 – ALTE CLAUZE.
(1) Studiile universitare de doctorat se desfasoara în limba româna.
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(2) Cuantumul activitatilor didactice desfasurate de studentul-doctorand pe timpul
Programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate este de: 4-6 ore pe saptamâna.
(3). Teza de doctorat va fi redactata si sustinuta în limba Româna.
(4). Rezumatul tezei de doctorat se va redacta în limba Româna.
(5). Prestatiile activitatilor didactice desfasurate de conducatorul de doctorat se platesc de catre
I.O.S.U.D. conform propunerii întocmite de secretariatul Departamentului de Studii Doctorale avizata
de Scoala Doctorala si de directorul C.S.U.D. si aprobate de Rectorul Academiei de Politie.
ART. 11 – DURATA CONTRACTULUI
(1) Prezentul contract este valabil de la data ……………. pâna la ………………, (adica
treizecisisase de luni consecutive).
(2) Durata prezentului contract poate fi modificata prin act aditional în conditiile art. 6,7 si 8
din prezentul contract.
ART. 12 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI
(1) Prezentul contract poate înceta înainte de expirarea termenului prevazut la art.11 la
propunerea conducatorului de doctorat sau a studentului-doctorand, cu aprobarea Consiliului Scolii
Doctorale.
(2) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin
prezentul contract, studentul-doctorand poate fi exmatriculat în conditiile prevazute de
Regulamentul Scolii Doctorale.
(3) Prezentul contract înceteaza de drept si fara îndeplinirea unor formalitati speciale la
expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv la data finalizarii studiilor universitare de
doctorat. Finalizarea studiilor universitare de doctorat se face prin sustinerea publica a tezei de
doctorat.
(4) Contractul de studii universitare de doctorat poate fi denuntat unilateral de catre doctorand
printr-o cerere de retragere/renuntare adresata Scolii Doctorale ce va fi avizata în Consiliului Scolii
Doctorale si aprobata de catre C.S.U.D. Exmatricularea studentului doctorand se face prin emiterea
de catre rectorul Academiei a unei dispozitii în acest sens.
(5) Contractul se reziliaza de drept, fara interventia instantei de judecata si fara alte
formalitati, în cazul exmatricularii studentului doctorand sau în situatia în care doctorandul nu
respecta în mod culpabil obligatiile si conditiile din prezentul contract. În primul caz, rezilierea se
produce prin emiterea dispozitiei de exmatriculare de catre rectorul Academiei. În cel de-al doilea
caz, rezilierea se produce la data comunicarii de catre Academie a constatarii nerespectarii
contractului de catre studentul doctorand, fara a fi nevoie de o punere în întârziere sau de o alta
formalitate, ori de interventia instantei de judecata.
ART. 13 – MODIFICAREA CONTRACTULUI
(1) Modificarea prezentului contract se poate realiza cu acordul partilor numai prin încheierea unui
act aditional în conditiile reglementate de lege.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(2) modificarea sau revizuirea contractului este un drept al
I.O.S.U.D. – Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” în cazul aparitiei unor prevederi
legislative noi în domeniu.
ART. 14 – RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare de catre partile contractante a obligatiilor
asumate prin prezentul contract se sanctioneaza în conformitate cu prevederile Regulamentului
Scolii Doctorale.
ART. 15 – ALTE CLAUZE
(1) Durata maxima însumata a eventualelor prelungiri si a întreruperi ale programului de
pregatire nu va depasi 2 ani.
(2) Studentul-doctorand este de acord/nu este de acord ca datele personale sa fie comunicate
tertilor, pâna la data sustinerii publice a tezei de doctorat.
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Încheiat astazi ……………………, la sediul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, în 2
(doua) exemplare originale, identice, câte unul pentru fiecare parte contractanta (scoala doctorala,
student -doctorand).
ACADEMIA DE POLITIE
„Alexandru Ioan Cuza ” (I.O.S.U.D.)
RECTOR

DIRECTOR C.S.U.D.

DIRECTOR SCOALA DOCTORALA

STUDENT-DOCTORAND

CONDUCATOR DE DOCTORAT

CONTABIL SEF

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC

ÎNTOCMIT,
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Anexa nr. 17: CONTINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE CA MEMBRU
AL SCOLII DOCTORALE
1. Cererea de înscriere;
2. Curriculum vitae;
3. Lista lucrarilor publicate;
4. Cel putin 3 referinte din partea unor cadre didactice sau cercetatori, care îi cunosc
îndeaproape activitatea stiintifica si didactica, din tara sau din strainatate. Aceste referinte trebuie sa
contina aprecieri cu privire la moralitatea, etica si deontologia profesionala, precum si cu privire la
gradul de recunoastere a activitatii stiintifice si publicistice;
5. Atestatul de abilitare pentru conducere doctorat sau, dupa caz, ordinul ministrului educatiei
nationale si cercetarii stiintifice prin care se acorda calitatea de conducator de doctorat, copie
certificata conform cu originalul;
6. Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice de acordare a titlului
didactic/de cercetare sau, dupa caz, decizia rectorului de acordare a titlului didactic de lector
universitar, copie certificata conform cu originalul;
7. Adeverinta din care sa rezulte ca are un contract de munca cu I.O.S.U.D. Academia de
Politie „Alexandru Ioan Cuza” / Decizia rectorului de angajare pe postul didactic/de cercetare, copie
certificata conform cu originalul;
8. Diploma de licenta, copie certificata conform cu originalul;
9. Diploma de master, copie certificata conform cu originalul;
10. Diploma de doctor, copie certificata conform cu originalul;
11. Certificatul de nastere, copie certificata conform cu originalul;
12. Certificat de casatorie sau alt document, prin care se justifica schimbarea numelui, daca
este cazul, copie certificata conform cu originalul.

NOTA: Documentele mentionate mai sus se prezinta într-un dosar de plastic, cu sina.
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Anexa nr. 18: CONTINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL
DE ADMITERE LA DOCTORAT
a) Cerere de înscriere la examenul de admitere la studii universitare de
doctorat (Anexa nr. 1);
b) Fisa de înscriere la examenul de admitere la studii universitare de
doctorat, completata cu majuscule si care sa contina toate datele cerute (Anexa nr. 2);
c) Curriculum vitae (în format Europass);
d) Cartea de identitate în original sau pasaportul în original si copie (pentru
cei care si-au schimbat numele – copie dupa hotarârea judecatoreasca sau alte
documente privind schimbarea numelui); copia documentului care va fi certificata cu
originalul de catre personalul desemnat si se semneaza de catre acesta si de candidat;
în cazul în care se prezinta copia legalizata, aceasta se accepta
e) Certificatul de nastere în original; copia documentului care va fi
certificata cu originalul de catre personalul desemnat si se semneaza de catre acesta si
de candidat; în cazul în care se prezinta copia legalizata, aceasta se accepta;
f) Certificat de casatorie sau alt act de schimbare a numelui, în original,
daca este cazul; copia documentului care va fi certificata cu originalul de catre
personalul desemnat si se semneaza de catre acesta si de candidat; în cazul în care se
prezinta copia legalizata, aceasta se accepta;
g) Diploma de bacalaureat, în original sau în traducere legalizata; copia
documentului care va fi certificata cu originalul de catre personalul desemnat si se
semneaza de catre acesta si de candidat; în cazul în care se prezinta copia legalizata,
aceasta se accepta;
h) diploma de licenta sau echivalentul acesteia, în original sau în traducere
legalizata; copia documentului care va fi certificata cu originalul de catre personalul
desemnat si se semneaza de catre acesta si de candidat; în cazul în care se prezinta
copia legalizata, aceasta se accepta;
i) Diploma de studii universitare de masterat, în original sau în traducere
legalizata cu anexele corespunzatoare; copia documentului care va fi certificata cu
originalul de catre personalul desemnat si se semneaza de catre acesta si de candidat;
în cazul în care se prezinta copia legalizata, aceasta se accepta;
j) Lista lucrarilor publicate (minim 2 articole în calitate de autor sau
coautor în domeniul de doctorat sau domenii conexe sau o monografie);
k) Copie dupa articolele publicate din care sa reiasa calitatea de autor sau
coautor si dupa coperta volumelor cu ISBN/ISSN sau un exemplar din publicatiile
respective;
l) Atestatul de recunoastere a studiilor (pentru cetatenii straini);
m) Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie din care sa
rezulte faptul ca este apt pentru înscrierea la doctorat;
n) Chitanta privind achitarea taxei de înscriere;
o) 2 (doua) fotografii color 3 x 4 cm (nu se accepta fotografii la
imprimanta;
p) Un dosar plic (Pe coperta exterioara a dosarului se înscriu urmatoarele:
numele si prenumele candidatului; numele si prenumele conducatorului de doctorat;
domeniul de doctorat, adresa de e-mail si numarul de telefon ale candidatului).
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Anexa nr. 19: CONTINUTUL DOSARULUI DE DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Nr. ..................... din ...........................

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr. ..............

CONTINUTUL DOSARULUI DE DOCTORAT
al domnului/doamnei ..........…………………………………………….
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nr.
înregistrare

Continut

Solicitarea IOSUD de intrare în procedura de
evaluare la nivelul CNATDCU a tezei de doctorat,
înregistrata la MENCS
Propunerea de acordare a titlului de doctor
Proces-verbal al sustinerii publice a tezei de
doctorat (cu anexa cu întrebari si raspunsuri)
Decizia de înmatriculare la studii universitare de
doctorat
Copie a contractului de studii universitare de
doctorat
Curriculum vitae al studentului-doctorand
Copie certificata conform cu originalul dupa
certificatul de nastere (alte acte doveditoare care
atesta schimbarea numelui sau certificatul de
casatorie, daca este cazul)
Copie a actului de identitate
Copie certificata conform cu originalul dupa
diploma de bacalaureat
Copie certificata conform cu originalul dupa
diploma de licenta si foaia matricola (sau
echivalenta )
Copie certificata conform cu originalul dupa
diploma de master si suplimentul la diploma
(obligatorie pentru absolventii studiilor universitare
de licenta trei ani – procesul Bologna)
Declaratia studentului-doctorand privind optiunile
acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat
Teza de doctorat cu anexe si rezumatul tezei de
doctorat (în limba româna si în limba engleza),
format word si pdf, pe CD
Declaratia de autenticitate a tezei de doctorat,
semnata de studentul doctorand si conducatorul de
doctorat
Referat final în vederea sustinerii publice a tezei de
doctorat
Referat de evaluare – referent oficial
Referat de evaluare – referent oficial
Referat de evaluare – referent oficial
Referat de evaluare – referent oficial
Lista de lucrari publicate sau acceptate spre
publicare (semnata de autor) si copii scanate ale
acestora
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Nr.
file

Obs.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

Dovada/adeverinta privind depunerea a doua
exemplare tiparite ale tezei de doctorat la biblioteca
universitatii
Anuntul pentru sustinerea publica
Decizia de numire a membrilor comisiei de
sustinere publica
Curriculum vitae ale membrilor comisiei de
sustinere publica – doar format electronic
Raportul conducatorului de doctorat cu propunerea
componentei comisiei de sustinere
Raportul conducatorului de doctorat privind
aprobarea sustinerii tezei de doctorat si a datei
sustinerii
Referat de certificare a îndeplinirii tuturor
obligatiilor din programul de studii universitare de
doctorat
Avizul comisiei de îndrumare
Raport similitudine dupa scanarea antiplagiat
Nota de primire a tezei de doctorat în format
electronic
Cerere demarare proceduri evaluare teza

NOTA : În functie de prevederile legale în vigoare, dosarul va fi încarcat pe o platforma
electronica a M.E.N.. (cu documentele în format electronic/scanate), sau va fi înaintat la M.E.N..
(cu fotocopii dupa documentele tiparite) în baza unei adrese oficiale.
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Anexa nr. 20: DECIZIA RECTORULUI PRIVIND COMPONENTA
COMISIEI DE SUSTINERE PUBLICA A TEZEI DE DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
SCOALA DOCTORALA O.P.S.N.
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr. ........

DECIZIA
RECTORULUI ACADEMIEI DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
DE NUMIRE A COMISIEI DE DOCTORAT
Nr. ..................... din .......................
În conformitate cu Legea educatiei nationale, nr. 1/2011, art. 168, alin. (2), numesc
urmatoarea comisie de sustinere publica a tezei de doctorat, de catre domnul/doamna
________________________________________, în data de ................., astfel:
Presedinte: .....................................................................;
(gradul didactic, numele si prenumele)

Membri: ...................................................................................... - conducator de doctorat;
(gradul didactic, numele si prenumele)

............................................................................................. - referent oficial;
(gradul didactic, numele si prenumele, institutia)

............................................................................................. - referent oficial;
(gradul didactic, numele si prenumele, institutia)

............................................................................................. - referent oficial.
(gradul didactic, numele si prenumele, institutia)

ALOCARE LA DREPTURI BANESTI:
În baza _____________________________________________, referentii oficiali se aloca la
plata cu ora, în cuantum de ________ ore.
Prin grija conducatorului de doctorat se asigura, pentru referentii oficiali din afara Academiei
de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, o copie dupa cartea de identitate si adeverinta de vechime în
învatamânt, pentru completarea Fisei fiscale nr. 2.

RECTORUL
ACADEMIEI DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
.............................
..........................................................
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Anexa nr. 21: DECLARATIE PRIVIND OPTIUNEA PERSONALA
REFERITOARE LA PUBLICAREA TEZEI DE DOCTORAT

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
SCOALA DOCTORALA DREPT
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar nr .....
Dosar nr. .........

DECLARATIE

Subsemnatul ................................... student-doctorand la Scoala doctorala a IOSUD –
Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” declar ca:
OPTEZ pentru publicarea distincta a tezei de doctorat în termen de maximum 24 de
luni de la emiterea titlului de doctor si voi notifica universitatea, imediat dupa publicare; înteleg ca
în situatia nepublicarii tezei/nenotificarii universitatii în termenul precizat mai sus, forma digitala a
tezei va fi facuta publica pe platforma nationala, având atribuita o licenta de protectie a dreptului de
autor.
sau
NU OPTEZ pentru publicarea distincta a tezei de doctorat si înteleg ca dupa emiterea
titlului de doctor, forma digitala a tezei va fi facuta publica pe platforma nationala, având atribuita o
licenta de protectie a dreptului de autor.

Data: .........................

Semnatura: ..................................
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Anexa nr. 22: DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND
ORIGINALITATEA CONTINUTULUI TEZEI DE DOCTORAT,
RESPECTAREA STANDARDELOR DE CALITATE SI ETICA
PROFESIONALA

Subsemnatul _________________________________________________________ _____,
legitimat cu ________seria ________nr. ____________________, CNP ____________________
autorul lucrarii __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________av
ând ca, conducator de doctorat __________________________________________________,
elaborata în vederea obtinerii titlului de doctor în „Drept „Alexandru Ioan Cuza”, în anul
…………., luând în considerare continutul art. 143 alin.(4) si art. 170 din Legea educatiei nationale
nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 65 alin. (5) – (7) din Codul studiilor
universitare de doctorat, aprobat prin H.G.681/2011, declar pe proprie raspundere, ca aceasta
lucrare este rezultatul propriei activitati intelectuale, nu contine portiuni plagiate, iar sursele
bibliografice au fost folosite cu respectarea legislatiei române si a conventiilor internationale
privind drepturile de autor, precum si faptul ca teza de doctorat respecta standardele de calitate si de
etica profesionala.

Declar pe propria raspundere ca nu am cunostinta ca în
lucrarea mai sus mentionata sa fie încalcat continutul
art. 143 alin.(4) si art. 170 din Legea educatiei nationale
nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si
ale art. 65 alin. (5) – (7) din Codul studiilor universitare
de doctorat, aprobat prin H.G. 681 /2011.
Conducator de doctorat:
......................
.............................................

Data
...............................

Semnatura
..........................................
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Anexa nr. 23: DOVADA DE INTRODUCERE A TEZEI DE DOCTORAT ÎN
BIBLIOTECA ACADEMIEI
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
DEPARTAMENTUL DE STUDII DOCTORALE
SECRETARIAT

NECLASIFICAT
Exemplar nr. .....
Dosar nr. ..............

DOVADA DE INTRODUCERE TEZE DE DOCTORAT ÎN
BIBLIOTECA ACADEMIEI DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”

Adeverim prin prezenta ca s-au depus la Biblioteca Academiei de Politie
„Alexandru Ioan Cuza” doua exemplare tiparite ale tezei de doctorat cu titlul ..........
.........................................................................................................................................
................... autor student-doctorand .................. ......................................................,
înmatriculat la data de .................., domeniul „Drept”

..............
(gradul)
.........................................
(numele, prenumele si semnatura)
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Anexa nr. 24: FISA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE ADMITERE LA
DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”

NECLASIFICAT
Exemplar nr. ...

Sesiunea (perioada) ...................................................................
FISA DE ÎNSCRIERE
a candidatului ______________________________________________ la concursul de
admitere la studii universitare de doctorat
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Câmpuri

Subcâmpuri

Sectiunea 1 - Date personale ale candidatului 1 cu cetatenie româna/straina
Numele de familie la nastere (din
certificatul de nastere)
Numele de familie actual (dupa casatorie,
modificare a numelui, daca este cazul,
conform actului doveditor)
Prenumele
Initialele tatalui/mamei 2

CNP 3

6.

Data nasterii

7.

Locul nasterii

8.

Sexul

9.

Starea civila 5

10.

Starea sociala 6 speciala

11.

Cetatenia

12.

Etnia 7

Anul:
Luna:
Ziua:
Tara de origine:
Judetul (Tara 4 ):
Localitatea:
F / M:
Casatorit (a):
Necasatorit (a):
Divortat (a)Vaduv (a):
Orfan (de un parinte sau de ambii
parinti)/provenit
din
case
de
copii/provenit
din
familie
monoparentala:
Româna, cu domiciliul în România/în
strainatate:
Alte cetatenii:
Cetate nie anterioara, daca este cazul:

Tara:
Judetul 8 /(Tara 9 ):
Orasul /Comuna/Satul:
13.

Domiciliul voluntar

Adresa (strada, numar, bloc, scara,
etaj, apartament, sector) 10 :
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Observatii

14.

Actul
de
calatorie 11

identitate/Documentul

15.

Alte date personale ale candidatului

Seria:
Numarul:
de Eliberat:
Data eliberarii:
Perioada de valabilitate:
Telefon:
Adresa de e-mail:

Se bifeaza numai de persoanele
aflate în aceasta situatie, pe baza de
documente:
Sectiunea 2 –Date privind pregatirea anterioara a candidatului (absolvent de ciclu de învatamânt
universitar)
Tara:
Localitatea:
Judetul:
Denumirea institutiei de învatamânt
superior:

16.

Candidat care se încadreaza în categoria
persoanelor cu dizabilitati

Facultatea:
Domeniul/Profilul:
1.

Studiile universitare de licenta absolvite

Programul de studii/Specializarea:
Titlul obtinut:
Forma de învatamânt(zi /FR /ID
/seral):
Forma
de
finantare
a
studiilor(buget/taxa):
Durata studiilor (numar de ani sau
numar de semestre, dupa caz):
Anul absolvirii:
Tipul – denumirea (diploma/diploma
de licenta/echivalenta /diploma de
master):

2.

3.

Datele de identificare ale actului de studii

Studiile universitare de master absolvite

Seria:
Numarul:
Emitentul:
Anul emiterii:
Supliment diploma / Foaia matricola
care însoteste actul de studii:
Tara:
Localitatea:
Judetul:
Denumirea institutiei de învatamânt
superior:
Facultatea:
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Programul de studii/Specializarea:
Titlul obtinut:
Forma de învatamânt(zi /FR /ID
/seral):
Forma de finantare a studiilor
(buget/taxa):
Durata studiilor (numar de ani sau
numar de semestre, dupa caz):
Anul absolvirii:
Tipul – denumirea (diploma/diploma
de licenta/echivalenta /diploma de
master):

4.

Datele de identificare ale actului de studii

Seria:
Numarul:
Emitentul:
Anul emiterii:
Supliment diploma / Foaia matricola
care însoteste actul de studii:
Vizarea / Recunoasterea diplomei
prezentate (Directia Generala Afaceri
Europene, Schengen si Relatii
Internationale – acorduri bilaterale /
Directia
generala
învatamânt
superior, echivalarea si recunoasterea
studiilor si diplomelor)

5.

Alte observatii

Nr./
Serie
act
de
recunoastere/echivalare (eliberat de
Directia Generala Afaceri Europene,
Schengen si Relatii Internationale /
Directia
generala
învatamânt
superior, echivalarea si recunoasterea
studiilor si diplomelor) 12

1

La înscriere sau la modificarea datelor personale (dupa caz).
Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentala).
3
Sau alt cod de identificare personala, pentru candidatii straini.
4
Numai pentru candidatii straini.
5
Poate sa nu fie declarata.
6
Se aplica doar candidatilor cu o situatie sociala speciala.
7
Numai pentru candidatii români (poate sa nu fie declarata).
8
Numai pentru candidatii români.
9
Numai pentru candidatii straini.
10
Se solicita si pentru candidatii straini.
2
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11

Documentul de calatorie numai pentru candidatii straini (act de identitate pentru cetatenii
UE/SEE sau pasaport pentru studentii straini cu alta cetatenie decât UE/SEE).
12
Aplicabil pentru candidatii români care au finalizat studiile anterioare în strainatate sau
pentru candidatii straini.
Subsemnatul, declar ca am înteles semnificatia tuturor datelor solicitate în aceasta fisa si ma
oblig sa anunt imediat orice modificare a datelor declarate.

Data:_____________

Semnatura candidatului: __________________

41

Anexa nr. 25: FISA DE PRESELECTIE A CANDIDATILOR LA
CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Conducator de doctorat: .........................................

NECLASIFICAT
Exemplar unic

FISA DE PRESELECTIE
LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT
SESIUNEA – Septembrie ..........
CANDIDAT: ..........................................
DOMENIUL DE DOCTORAT: „Drept”
Nr.
crt.

PUNCTAJ PUNCTAJ
MAXIM ACORDAT
POSIBIL

CRITERIUL

Cunostinte generale în domeniul de doctorat pentru care
candideaza (fundamente, concepte, procese, elemente
principale, categorii, corelatii).
Activitatea de cercetare stiintifica desfasurata în domeniul
de doctorat pentru care candideaza: lucrari de cercetare
stiintifica realizate ca responsabil de tema sau coautor;
participarea la elaborarea unor regulamente, instructiuni,
2. manuale, cursuri, îndrumare, memoratoare, metodologii, etc;
comunicari sustinute la diferite manifestari stiintifice
(sesiuni de comunicari, seminarii, simpozioane etc.) si/sau
articole publicate în reviste de specialitate recunoscute în
domeniu.
Capacitatea de analiza, sinteza si conceptie, de a întreprinde
3. activitati creative, de interpretare a informatiilor, precum si
de formulare si argumentare a opiniilor personale.
Punctaj maxim posibil:
PUNCTAJ REALIZAT / NOTA FINALA ACORDATA
1.

DECIZIA CONDUCATORULUI DE DOCTORAT

4

.........

3

..........

3

..........

10
..........
.......
..........
Se mentioneaza olograf
sub forma „ADMIS” sau
„RESPINS”

Data: ...................................... (se completeaza olograf)
Semnatura conducatorului de doctorat: .................................
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Anexa nr. 26: FISA DE ÎNMATRICULARE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Sesiunea (perioada) ...................................................................

NECLASIFICAT
Exemplar nr .....

FISA DE ÎNMATRICULARE
a studentului-doctorand ______________________________________________
Date privind studentul
Nr.
Câmpuri
Subcâmpuri
Observatii
crt.
Sectiunea I.1 – Date personale ale studentului 1 cu cetatenie româna / straina
Numele de familie la nastere
1.
(din certificatul de nastere)
Numele de familie actual (dupa
casatorie, modificare a numelui,
2.
daca este cazul, conform actului
doveditor)
3.
Prenumele
4.
Initialele tatalui/mamei 2
5.
CNP 3
Anul:
6.
Data nasterii
Luna:
Ziua:
Tara de origine:
Locul nasterii Judetul/(cod tara 4 )
7.
Locul nasterii
Localitatea:
8.

Sexul

9.

Starea civila 5

10.

Starea sociala 6 speciala

11.

Cetatenia

12.

Etnia 7

F / M:
Casatorit(a):
Starea civila5 Necasatorit(a):
Divortat(a)Vaduv(a):
Orfan (de un parinte sau de ambii
parinti)/Provenit
din
case
de
copii/Provenit
din
familie
monoparentala
Student cu dizabilitati:
Româna, cu domiciliul în România /
în strainatate:
Alte cetatenii:
Cetatenie anterioara, daca este cazul:

Tara:
Judetul 8 (cod tara 9 )
Orasul /Comuna/Satul:
13.

Domiciliul voluntar

Adresa (strada, numar, bloc, scara,
etaj, apartament, sector) 10
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14.

15.

16.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Seria:
Numarul:
Actul de identitate/Documentul Eliberat:
de calatorie 11
Data eliberarii:
Perioada de valabilitate:

Alte
date
studentului

personale

Telefon, adresa de e- mail (cu afiliere
ale la universitate):

Candidat care se încadreaza în Se bifeaza numai de persoanele
categoria
persoanelor
cu aflate în aceasta situatie, pe baza de
dizabilitati
documente
Sectiunea I.2 - Date privind scolaritatea studentului 12
Universitatea
Facultatea/Departamentul
Ciclul de studii
Licenta, master, doctor:
Domeniul fundamental de arta,
stiinta si cultura
Domeniul de studii
Denumirea:
Localitatea în care se desfasoara
programul de studii:
Programul
de
studii
/ Limba de predare în care se
desfasoara programul de studii:
Specializarea
Durata programului
specializarii:
Numarul de credite:

7.
8.

studii

/

Anul universitar
Anul de studii

9.

Forma de învatamânt

10.

An pregatitor (pentru studiul
limbii române de catre studentii
straini)

11

Forma de finantare a studiilor

12.

de

Tipul de bursa

Zi:
Frecventa redusa:
Învatamânt la distanta:

Buget:
Cu taxa (CPL, CPV, bursier, CPNV):
Nebursier:
Bursier:
Bursier, cu bursa acordata pe criterii
profesionale (de excelenta, de merit,
de studiu):
Bursa de excelenta:
Bursa de merit:
Bursa de studiu:
Bursier, cu bursa acordata pe criterii
sociale:
Alte tipuri de bursieri:
Bursa olimpic international:
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13.

Situatia scolaritatii la începutul
anului universitar

Admis prin concurs:
Admis ca olimpic (national /
international):
Admis la continuare de studii:
Repartizat de minister (bursier al
statului român) 13 - numai pentru
studentii straini:
Admis la studii paralele:
Transferat în interiorul Academiei:
Reînmatriculat:
Promovat (integralist):
Promovat (promovat prin credite):
Revenire din întrerupere de studii:
Prelungire scolaritate:
Transfer interuniversitar:
Universitatea de la care s-a
transferat:

Înscris pentru prima oara ca student
în ciclul respectiv de studii:
Provenit din promotia curenta /
anterioara (de liceu, licenta, master,
în functie de ciclul la care este
admis):
Admis/Student la un al doilea
program de studii din acelasi ciclu de
studii universitare:
Promovat (integralist):
Promovat (promovat prin credite):
Numar de credite (atât pentru
promovare integrala, cât si pentru
promovare partiala):
Exmatriculat:
Situatia scolaritatii la sfârsitul Prelungire scolarizare:
14.
anului universitar
Retras de la studii:
Întrerupere de studii semestrul I:
Întrerupere de studii semestrul II:
Absolvent (cu sau fara diploma):
Student în semestru de mobilitate
Erasmus/Socrates:
Cu situatie neîncheiata:
Alte date privind scolaritatea
15.
studentului
Sectiunea I.3,a – Date privind pregatirea anterioara a studentului 14 (absolvent de liceu)
Denumirea
institutiei
unde
a
absolvit:

1.

Studiile
preuniversitare
Tara:
absolvite, nivel liceu
Localitatea:
Judetul:
Profilul/Domeniul:
45

Durata studiilor:
Anul absolvirii:
Forma de învatamânt (zi / seral /FR /
ID):
Tipul (diploma de bacalaureat sau
echivalenta pentru candidatul care a
absolvit
studii
anterioare
în
strainatate):
2.

Datele de
diplomei

identificare

ale Seria:
Numarul:
Emitentul:
Anul emiterii:
Foaia matricola care însoteste actul
de studii:

3.

Vizarea / Recunoasterea diplomei
prezentate (Directia Generala Afaceri
Europene,
Schengen
si
Relatii
Internationale – acorduri
Bilaterale
/
Directia
generala
învatamânt superior, echivalarea si
Alte observatii (pentru cazurile recunoasterea studiilor si diplomelor din
în care candidatul a absolvit Ministerul Educatiei Nationale ):
Nr./ Serie act de recunoastere /
studii anterioare în strainatate)
echivalare (eliberat de Directia Generala
Afaceri Europene, Schengen si Relatii
Internationale
/Directia
generala
învatamânt superior, echivalarea si
recunoasterea studiilor si diplomelor) 15 :

Sectiunea I.3.b – Date privind pregatirea anterioara a studentului1 16 (absolvent de
facultate)
Tara:
Localitatea:
Judetul:
Denumirea institutiei de învatamânt
superior:
Facultatea:
Domeniul/Profilul:
1.

Studiile universitare absolvite
Programul de studii/Specializarea:
Titlul obtinut:
Forma de învatamânt 17 (zi / FR / ID
/ seral):
Forma de finantare a studiilor18 buget
/taxa):
Durata studiilor (numarul de ani sau
numarul de semestre, dupa caz):
Anul absolvirii:

2.

Datele de identificare ale actului

Tipul/Denumirea
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(diploma/diploma

de licenta/echivalenta):
Seria:
Numarul:
Emitentul:
de studii
Anul emiterii:
Supliment diploma/Foaia matricola
care însoteste actul de studii19 :

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Alte observatii

Vizarea / Recunoasterea diplomei
prezentate (Directia Generala Afaceri
Europene,
Schengen
si
Relatii
Internationale – acorduri bilaterale/
Directia generala învatamânt superior,
echivalarea si recunoasterea studiilor si
diplomelor) 20 :

Sectiunea I.4 – Date de tip administrativ privind studentul
Numarul matricol din registrul
Din registrul matricol:
matricol
Caminist:
Caminist, cu unul dintre parinti cadru
Didactic:
Necaminist, cu subventie cazare:
Informatii
privind
cazarea
studentilor
Necaminist:
Alte informatii privind cazarea
studentilor înregistrate la nivelul
institutiei:
Alte categorii de informatii
Trebuie sa fie detaliate.
având caracter administrativ
Sectiunea I.5 – Date privind absolventul
Licenta/Master/Doctorat:
Ciclul de studii absolvit
Licenta/Master/Doctorat:
Seria, nr.:
Data eliberarii:
Institutia emitenta :
Diploma de absolvire
Data sustinerii examenului de
finalizare a studiilor:
Media examenului de finalizare a
studiilor (calificativ de absolvire):
Alte date suplimentare

1

Nr., seria atestatului de echivalare
eliberat
de
Directia
generala
învatamânt superior, echivalarea si
recunoasterea studiilor si diplomelor
21
:

La înscriere sau la modificarea datelor personale (dupa caz).
Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentala).
3
Sau alt cod de identificare personala, pentru studentii straini.
4
Numai pentru studentii straini.
5
Poate sa nu fie declarata.
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6

Se aplica doar studentilor cu o situatie sociala speciala.
Numai pentru studentii români (poate sa nu fie declarata).
8
Numai pentru studentii români.
9
Numai pentru studentii straini.
10
Se solicita si pentru studentii straini (nu s-a trecut în propunerea anterioara).
11
Documentul de calatorie numai pentru studentii straini (act de identitate pentru cetatenii
UE/SEE sau pasaport pentru studentii straini cu alta cetatenie decât UE/SEE).
12
Se completeaza cu informatii pe an universitar (pentru fiecare an universitar).
13
Doar pentru studentii straini.
14
Pentru studentul strain care vrea sa studieze în România se va considera numai documentul
care atesta recunoasterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de directia de
specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale) care permit înscrierea în învatamântul
superior.
15
Aplicabil pentru studentii români care au finalizat anterior studiile în strainatate sau
studentii straini care studiaza în România.
16
Se aplica si pentru studentii straini.
17
Idem 16.
18
Idem 16.
19
Idem 16.
20
Idem 13.
21
Se aplica doar studentilor care au început studiile în România si au finalizat studiile în alta
tara.
7
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Anexa nr. 27: FISA DOCTORANDULUI
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Nr........................din........................

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr.

FISA DOCTORANDULUI
I. DATE PERSONALE:
Cod numeric personal (C.N.P.):.................................................................
Numele ..........................................Prenumele: ......................................Prenumele tatalui: ............
Cetatenia...............................................Nationalitatea..............................Starea civila……………
Data si locul nasterii: .......................................................C.I. seria .......... nr...................................
Domiciliul din actul de identitate: localitatea ….............................. judetul ...................................
strada, nr., bl., sc., ap. ......................................................................................................................
Resedinta : localitatea .........................................., jud. ..................................................................,
strada nr., bl., sc., ap. ........................................................................................................................
Adresa de corespondenta: localitatea ........................................ judetul...........................................
strada, nr., bl., sc., ap. .......................................................................................................................
telefon domiciliu............................... telefon mobil .........................................................................
e-mail: ....................................... Locul de munca: ...................................Functia ...........................
II. STUDII:
1. Studii de lunga durata: Institutia ........................................ Facultatea.........................................
specializarea ...........................................Licenta ......................... ...................................................
Anul sustinerii licentei ......................... Data si numarul diplomei licenta.......................................
2. (daca este cazul – a doua facultate) Universitatea .......................................................................
Facultatea ............................................................ specializarea........................................................
Licenta ....................................................................................... Anul sustinerii licentei ................
Data si numarul diplomei de licenta........................................
3. Studii postuniversitare (daca este cazul): Tipul: (cu X) studii aprofundate................ studii de
masterat........... alte studii postuniversitare ......... cu durata de ..............ani
Institutia .............................................................. Facultatea ...........................................................
Specializarea ......................................................... Anul sustinerii disertatiei: ................................
Numarul diplomei de masterat…………………………..................................................................
III. LIMBI STRAINE ....................................................................................................................
.......................................................................................................................
IV. DECLARATIE
Subsemnatul, declar ca am înteles semnificatia tuturor datelor solicitate în aceasta fisa, datele
completate sunt reale si ma oblig sa anunt imediat orice modificare în ceea ce priveste datele
declarate.

Data.......................

Semnatura: ...................................
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Anexa nr. 28: FISA CONDUCATORULUI DE DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Nr….....................din….....................

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr…….

FISA CONDUCATORULUI DE DOCTORAT
IV.
DATE PERSONALE:
Cod numeric personal (C.N.P.):…..............................................................
Numele ….......................................Prenumele: …...................................Prenumele tatalui: ….........
Cetatenia…...............................................Nationalitatea…........................Starea civila……………
Data si locul nasterii: ….................................................C.I. seria …....... nr…...................................
Domiciliul din actul de identitate: localitatea ……......................... judetul …..................................
strada, nr., bl., sc., ap. …....................................................................................................................
Resedinta : localitatea …......................................................, jud. …............................................... ,
strada nr., bl., sc., ap. ….....................................................................................................................
Adresa de corespondenta: localitatea ….....................................judetul….........................................
strada, nr., bl., sc., ap. …....................................................................................................................
telefon domiciliu…............................ telefon mobil …......................................................................
e-mail: …..........................Locul de munca: …........................................Functia …...........................
II. STUDII:
IV.
Studii
de
lunga
durata:
Institutia
…....................................Facultatea…........................................
specializarea …........................................Licenta la ….......................................................................
Anul sustinerii licentei …...................... Data si numarul diplomei licenta…....................................
2. (daca este cazul – a doua facultate) Universitatea …....................................................................
Facultatea …........................................................... specializarea…...................................................
Licenta la ….......................................................................................................................................
Anul sustinerii licentei ….......................... Data si numarul diplomei licenta…................................
3. Studii postuniversitare (daca este cazul): Tipul: (cu X) studii aprofundate…............. studii de
masterat…........ alte studii postuniversitare …...... cu durata de …...........
Institutia …...........................................................Facultatea …........................................................
Specializarea …......................................................Anul sustinerii disertatiei: …..............................
Numarul diplomei de masterat………………………Numarul diplomei de doctor……………….
Domeniul fundamental: ….................................................................................................................
Domeniul de doctorat: …...................................................................................................................
Titlul tezei de doctorat:…..................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
III. LIMBI STRAINE …................................................................................................................
Doctoranzi care au obtinut titlul de DOCTOR …..............
Doctoranzi la îndrumare …................................................
Data:_____________ Semnatura candidatului: ____________________
IV. DECLARATIE
Subsemnatul, declar ca am înteles semnificatia tuturor datelor solicitate în aceasta fisa, datele
completate sunt reale si ma oblig sa anunt imediat orice modificare în ceea ce priveste datele
declarate.
Data…....................

Semnatura: …........................
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Anexa nr. 29: FISA DE AUTOEVALUARE A CONDUCATORULUI DE
DOCTORAT
Conducator de doctorat _____________________________________________
Perioada pentru care se face autoevaluarea _____________________________
I. ACTIVITATEA DIDACTICA SI DE CERCETARE STIINTIFICA
1. Activitati didactice desfasurate în cadrul programului de pregatire bazat pe studii
universitare avansate: ...
2. Activitati didactice desfasurate în cadrul altor programe de studii: ...
3. Activitati desfasurate în cadrul programelor/proiectelor de cercetare pe care le
conduce/coordoneaza: ...
4. Activitati în cadrul altor programe/proiecte de cercetare: ...
5. Carti, monografii, tratate, studii, publicate în edituri recunoscute: ...
6. Conferentieri/participari la manifestari stiintifice (sesiuni de comunicari stiintifice,
congrese, simpozioane, mese rotunde, etc.) nationale/internationale: ...
7. Granturi câstigate prin competitie, în afara scolii doctorale: ...
8. Contracte de cercetare stiintifica în afara scolii doctorale: ...
9. Alte aspecte ale activitatii didactice si de cercetare: ...
10. Concluzie asupra realizarilor si performantelor: ...
II. ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE A STUDENTILOR-DOCTORANZI:
1. Numarul studentilor-doctoranzi aflati la îndrumare si stadiul fiecaruia în parcurgerea
programului de studii doctorale: ...
2. Concurenta pe locurile proprii, scoase la concursul de admitere la doctorat: ...
3. Metode de îndrumare folosite în lucrul cu studentii-doctoranzi: ...
4. Doctoranzi preluati la îndrumare de la alti conducatori de doctorat: ...
5. Doctoranzi transferati altor conducatori de doctorat: ...
6. Doctoranzi exmatriculati si motivele exmatricularii: ...
7. Conflicte înregistrate pe parcursul activitatii de îndrumare: ...
8. Numarul de absolventi în perioada de autoevaluare si calificativele obtinute la sustinerea
tezelor de doctorat: ...
9. Doctoranzi care au repetat sustinerea tezei de doctorat: ...
10. Doctoranzi carora nu li s-a validat acordarea titlului de doctor de catre CNATDCU: ...
11. Absolventi care nu si-au obtinut titlul de doctor: ...
12. Concluzie asupra realizarilor si performantelor: ...
III. RECUNOASTEREA NATIONALA/INTERNATIONALA
1. Invitatii pentru conferentieri la alte universitati din tara / strainatate: ..
2. Citari în lucrari de referinta pe plan national / international: ...
3. Premii stiintifice, acordate pe lucrari: ...
4. Membru în comisii de evaluare externa a universitatilor / programelor de studii: ...
5. Membru în comisii de evaluare ale ARACIS: ...
6. Alte aspecte care evidentiaza recunoasterea nationala / internationala: ...
7. Concluzie asupra realizarilor si performantelor: ...

Data: ___________________

Semnatura ___________________
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Anexa nr. 30: FISA DE EVALUARE A CONDUCATORULUI DE
DOCTORAT DE CATRE CONDUCEREA SCOLII DOCTORALE
Conducator de doctorat _____________________________________________
Perioada pentru care se face evaluarea _________________________________

CRITERIUL DE
EVALUARE

FACTORII EVALUATORI

CONCLUZIILE, PE CRITERII,
ALE FACTORILOR
EVALUATORI

Conducatorul de doctorat, prin
fisa de autoevaluare
ACTIVITATEA
Studentii-doctoranzi,
prin
DIDACTICA
chestionarul de evaluare
Directorul scolii doctorale
Conducatorul de doctorat, prin
ACTIVITATEA DE
fisa de autoevaluare
CERCETARE
Studentii-doctoranzi, prin
STIINTIFICA
chestionarul de evaluare
Directorul scolii doctorale
Conducatorul de doctorat, prin
ACTIVITATEA DE
fisa de autoevaluare
ÎNDRUMARE A
Studentii-doctoranzi, prin
STUDENTILOR
chestionarul de evaluare
DOCTORANZI
Directorul scolii doctorale
RECUNOASTEREA Conducatorul de doctorat, prin
NATIONALA /
fisa de autoevaluare
INTERNATIONALA
Directorul scolii doctorale
CONCLUZIA FINALA A DIRECTORULUI SCOLII DOCTORALE

Data: _____________

Directorul scolii doctorale: _______________________
Semnatura
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Anexa nr. 31: FISA DE AUTOEVALUARE A STUDENTULUI DOCTORAND
Student-doctorat ___________________________________________________
Perioada pentru care se face autoevaluarea _____________________________
I. ACTIVITATEA ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE PREGATIRE BAZAT PE STUDII
UNIVERSITARE AVANSATE
1. Disciplinele de studiu din cadrul planului de învatamânt la care a participat în cadrul scolii
doctorale: ......
2. Disciplinele de studiu la care a participat în cadrul altor scoli doctorale: ......
3. Frecventa la studii, pe discipline: ......
4. Bibliografie studiata, pe discipline: ......
5. Nivelul de participare în cadrul cursurilor proactive: .....
6. Disciplinele la care a ales sa sustina examene în vederea obtinerii de credite:
7. Rezultatele obtinute la examene: ...
8. Concluzie asupra realizarilor si performantelor: ...
II. ACTIVITATEA ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE CERCETARE STIINTIFICA:
1. Numarul de rapoarte de cercetare stiintifica sustinute: ...
2. Numarul de rapoarte de cercetare stiintifica sustinute acceptate de comisia de îndrumare: ...
3. Numarul de rapoarte de cercetare stiintifica sustinute neacceptate de comisia de îndrumare:
...
4. Numarul de repetari a sustinerii rapoartelor de cercetare stiintifica: ...
5. Numarul de articole publicate si datele publicatiilor în care au aparut (denumire, nr.,
editura): ...
6. Numarul de comunicari stiintifice si datele manifestarilor (denumirea sesiunii, participare
nationala/internationala, sectiunea, volumul si paginile în care a aparut comunicarea): ...
7. Frecventa la programul de cercetare stiintifica: ...
8. Numarul de solicitari, pentru consultatii, adresate comisiei de îndrumare: ...
9. Concluzie asupra realizarilor si performantelor: ...

Data: ___________________

Semnatura: ____________________

NOTA: Studentii-doctoranzi vor raspunde la criteriile corespunzatoare stadiului în care se afla în parcurgerea
studiilor universitare de doctorat
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Anexa nr. 32: FISA DE APRECIERE A STUDENTULUI – DOCTORAND DE
CATRE CONDUCATORUL DE DOCTORAT
Student-doctorat ___________________________________________________
Perioada pentru care se face autoevaluarea _____________________________

I. ACTIVITATEA ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE PREGATIRE BAZAT PE STUDII
UNIVERSITARE AVANSATE
1. Nivelul de preocupare pentru studierea si însusirea cunostintelor predate la disciplina aflata
în responsabilitate, conform planului de învatamânt al scolii doctorale: ...
2. Nivelul de participare în cadrul cursurilor proactive: ...
3. Frecventa la studii: ...
4. Nivelul de reflectare, în cadrul consultatiilor acordate, a volumului de cunostinte acumulate
prin studierea bibliografiei recomandate: ...
5. Rezultatele obtinute la examene, dupa caz: ...
6. Concluzie asupra realizarilor si performantelor: ...

II. ACTIVITATEA ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE CERCETARE STIINTIFICA:
1. Nivelul continutului stiintific al rapoartelor sustinute: ...
2. Punctul de vedere al comisiei de îndrumare referitor la continutul stiintific al rapoartelor
sustinute: ...
3. Nivelul stiintific al articolelor publicate: ...
4. Nivelul stiintific al comunicarilor stiintifice sustinute: ...
5. Frecventa la programul de cercetare stiintifica: ...
6. Numarul de solicitari, pentru consultatii, adresate conducatorului de doctorat: ...
7. Concluzie asupra realizarilor si performantelor: ...

Data: ___________________

Semnatura: ____________________
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Anexa nr. 33: GHID PENTRU ELABORAREA SI REDACTAREA TEZEI DE
DOCTORAT
REDACTAREA TEZEI DE DOCTORAT
Teza de doctorat este o lucrare scrisa prin care doctorandul dovedeste capacitatea de a trata
stiintific un subiect de cercetare. Ea trebuie sa evidentieze capacitatea de a extrage ideile esentiale
din bibliografia studiata, de a identifica cele mai potrivite metode de cercetare, de a stabili obiective
de cercetare si a le urmari în succesiune logica, de a extrage concluzii bazate pe argumente si de a
oferi solutii teoretice proprii.
Este recomandabil ca teza de doctorat sa aiba aproximativ 200 de pagini, exclusiv anexele.
Teza de doctorat este structurata pe capitole si include urmatoarele elemente obligatorii:
a) Coperta – reprezinta „poarta de intrare” în edificiul stiintific al tezei de doctorat;
b) Pagina de garda (pagina de titlul, coperta interioara) – de regula repeta informatiile
oferite pe coperta, completata cu titlul tezei;
c) Titlul tezei: - intra în ansamblul de date de pe coperta, respectiv pagina de titlu;
- la autori se consemneaza prenumele si numele doctorandului, respectiv
prenumele si numele conducatorului de doctorat;
d) Cuprins – este un instrument analitic de informare si de aceea nu trebuie sa fie prea
stufos; teza de doctorat va avea un cuprins care sa contina cel putin titlurile tuturor capitolelor,
subcapitolelor, concluzii si propuneri, glosar de abrevieri, lista figurilor si lista tabelelor care
cuprinde numele sau titlul fiecarui element si numarul paginii la care se afla acesta, bibliografie,
anexe;
e) Abrevieri utilizate în text – contine simbolurile, abrevierile, notatiile utilizate frecvent
în teza. Simbolurile si abrevierile se scriu în ordine alfabetica, începând cu alfabetul latin, litere mici
apoi literele mari corespondente si se continua cu alfabetul grec, litere mici si apoi literele mari
corespondente. Pe cât posibil, se vor respecta simbolurile utilizate în literatura de specialitate si în
standarde. Se recomanda scrierea pe doua coloane: prima coloana contine simbolul sau abrevierea,
iar a doua coloana contine explicatia, denumirea simbolului, eventual unitatea de masura. Maxim 2
pagini.
f) Introducere în investigarea stiintifica – aceasta va contine motivatia alegerii temei si
se refera la partea stiintifica a lucrarii - de la ipoteza de cercetare în domeniu la contextul stiintific
national/ international în care aceasta se situeaza, prezentarea obiectivelor generale si specifice
(obiectivele se expun clar si fara echivoc; ele justifica si explica, reprezentând primul pas important
în constructia cercetarii, îi subliniaza logica si ofera un fir calauzitor pentru întelegerea întregului),
modului de abordare si a rezultatelor asteptate, în relatie cu alte cercetari pe teme apropiate;
introducerea nu se numeroteaza ca si capitol; se dezvolta pe 7-10 pagini;
g) Stadiul actual al cunoasterii - 20-30 pagini:
- contine sinteza si revista critica a literaturii în relatie cu tema de cercetare
abordata;
- eventual, în final, se poate insera un inventar al problemelor nerezolvate înca sau
fata de care exista îndoieli/întrebari si care reprezinta motivatia cercetarii din teza; nu se
numeroteaza ca si capitol;
h) Capitolele (aproximativ 5-7 numerotate crescator) de prezentare a cercetarii
stiintifice trebuie sa plece de la rezultatele proprii prin folosirea metodelo r de cercetare stiintifica (12 metode/capitol; alegerea si justificarea metodelor de cercetare trebuie realizata în corelatie logica
cu obiectivul cercetarii si cu paradigma teoretica folosita; autorul trebuie sa justifice alegerea
anumitor metode de cercetare si omiterea altora, probând utilizarea lor adecvata în cercetarea
empirica.). Daca rezultatele sunt clar si logic prezentate, fiecare capitolul „curge” de la sine: se
analizeaza, în ordine, rezultatele proprii, semnificatia, valoarea, originalitatea si chiar ineditul lor;
atitudinea echilibrata si critica, dublate de inserarea unor repere de actualitate din literatura
stiintifica fac un martor al maturitatii cercetatorului si a gradului de cunoasterea a problemei; la
finalul capitolelor vor fi inserate concluzii de capitol, care pun în valoare contributia originala a
cercetarii (este obligatorie). Stabilirea capitolelor nu este doar o operatiune formala, ci trebuie sa
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reflecte o secventa bine structurata, logica si progresiva în economia argumentelor pe care le faceti.
Este indicat sa aveti capitole relativ comparabile ca dimensiune: o asemenea împartire reflecta o
structura cumulativa si echilibrata a argumentarii;
i) Originalitatea, contributiile inovative ale tezei si modalitatile de validare a cercetarii
stiintifice (este extrem de important); se dezvolta pe 5-10 pagini;
j) Concluzii si propuneri – în aceasta parte a tezei de doctorat se regasesc cele mai
importante concluzii din lucrare si propuneri (unde este cazul: de lege ferenda privind
perfectionarea cadrului legislativ); concluziile trebuie sa respecte o regula esentiala, extrem de
frecvent uitata: concluziile sunt ale cercetarii de fata, nu sunt nici afirmatii „de manual” si nici nu
pot decurge din ceea ce au cercetat alti autori; concluziile nu pot fi decât scurte si, în mod cautat,
încarcate de pragmatism; nu numarul de concluzii impresioneaza, ci dimpotriva, caracterul lor
argumentat si valoarea lor practica, decurgând exclusiv din cercetarea propriu-zisa; nu se
numeroteaza ca si capitol; se dezvolta pe 5-10 pagini;
k) Anexe (daca este cazul) – pentru a da mai multa fluenta continutului tezei de doctorat,
se recomanda ca unele tabele, harti, grafice, desene, fotografii sa fie prezentate la sfârsitul acesteia
într- una sau mai multe anexe. Fiecare anexa se va mentiona cel putin o data în textul tezei. Anexele
se numeroteaza crescator (Anexa 1, Anexa 2, etc); anexele apar într-o sectiune separata, care nu se
numeroteaza ca si capitol.
l) Bibliografie – aceasta lista este ultima parte a lucrarii si va contine lista tuturor
surselor de informatie utilizate de catre studentul doctorand pentru redactarea tezei de doctorat.
Aceasta cuprinde în ordine alfabetica numele autorilor, cartile si articolele consultate, citate sau
mentionate în cuprinsul teze i de doctorat. Similar notelor de subsol, în bibliografie trebuie trecute
toate informatiile legate de identificarea corecta a sursei bibliografice (numele autorului, titlul
lucrarii, editura, localitatea unde a aparut, anul aparitiei). Se recomanda alcatuirea bibliografiei pe
baza materialelor consultate care au legatura cu tema, elaborate în ultimii 10 ani si editate pe suport
de hârtie sau suport electronic, inclusiv pagini web. Ea se pozitioneaza la sfârsitul lucrarii si se
redacteaza astfel încât sa se regaseasca rapid o anumita sursa bibliografica consultata. Sistemul
uzual recomandat pentru alcatuirea bibliografiilor este cel alfabetic, adica autorii sunt ordonati dupa
nume. În situatia utilizarii a doua sau mai multe lucrari ale aceluiasi autor ordinea de inserare în
bibliografie este anul aparitiei lucrarii.
Reguli de redactare a tezei de doctorat
Pentru realizarea unei teze de doctorat de calitate trebuie respectate exigentele generale
privind redactarea unei lucrari stiintifice si anume:
1. Rigurozitatea stiintifica care presupune utilizarea unui limbaj adecvat si elevat, care
sa reflecte fidel fenomenele descrise, folosirea corecta a tehnicilor de calcul si analiza, interpretarea
justa a rezultatelor;
2. Originalitatea consta în exprimarea ideilor, opiniilor si parerilor personale pe
parcursul elaborarii tezei. O analiza critica a aspectelor teoretice si practice studiate este în masura
sa asigure un caracter original.
O cerinta esentiala în elaborarea tezei de doctorat este evitarea plagiatului. Constituie plagiat
„preluarea integrala sau partiala a unui material realizat de un alt autor si prezentarea acestuia ca
apartinând propriei persoane” fara utilizarea ghilimelelor si indicarea autorului si a sursei.
Compilatia din diverse surse si utilizarea excesiva a lor în detrimentul aportului propriu poate fi
interpretata de asemenea ca plagiat.
3. Corectitudinea lucrarii consta în asigurarea corelatiei dintre datele prezentate si
fenomenul real studiat, cu respectarea legislatiei în vigoare.
4. Eficacitatea lucrarii consta în solutiile prezentate si concluziile formulate, capabile
sa conduca la perfectionarea fenomenului studiat. Daca propunerile se pot implementa în practica
atunci lucrarea se dovedeste eficienta.
5. Stilul de redactare trebuie sa dovedeasca ca autorul cunoaste problema studiata si o
poate transmite adecvat altor persoane interesate. În redactare se va îmbina rigurozitatea stiintifica
cu simplitatea expunerii evitându-se descrieri obositoare, inutile, reluari, omisiuni treceri
superficiale si reveniri. Îmbinarea expunerii narative cu ilustrari grafice si tabele va spori
atractivitatea lucrarii si întelegerea mesajului transmis.
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Stilul de scriere arata ordinea si miscarea ideilor în mintea doctorandului. Stilul unei teze de
doctorat trebuie sa urmareasca ordinea si claritatea. În plus, trebuie avuta în vedere scrierea corecta
si folosirea corecta a limbii române/straine.
6. Acuratetea gramaticala si literara presupune respectarea normelor gramaticale ale
limbii române/straine si utilizarea corespunzatoare a limbajului de specialitate în contextul limbii
literare.
7. Redactarea tezei de doctorat
Teza trebuie redactat într-un editor de texte consacrat (MS Office, Open Office), cu fontul
Times New Roman Regular, corp de litera cu talia 14 puncte, spatiere normala.
Caracterul Italic, va fi folosit pentru evidentierea citatelor în ghilimele, pentru titlurile
lucrarilor sau numele publicatiilor citate, precum si pentru sublinierea aspectelor considerate
importante.
Distanta dintre rânduri va fi de 1,5 rânduri, iar acestea vor fi aliniate stânga - dreapta.
Pagina se va stabili astfel încât, la iesirea din imprimanta, marginea dinspre cotor sa fie de 2,5
cm, iar marginile superioara, inferioara si cea opusa cotorului, de 2 cm. Tiparirea se va face fataverso, alegându-se optiunea margini în oglinda.
Lucrarile se vor redacta cu semnele diacritice specifice limbii române.
Numerotati paginile tezei de doctorat!
Titlurile
Fiecare capitol nou va începe pe pagina impara, iar titlurile tezei vor fi subordonate conform
algoritmului:
- rangul 1: 1. CAPITOL cu corp 16 bold majuscule, centrat, la cel mult 5 rânduri de
limita superioara scrisa a paginii, textul care urmeaza se plaseaza la doua rânduri de titlu;
- rangul 2: 1.1. Subcapitol cu corp 14 bold, cu majuscula, centrat, la doua rânduri de titlu
sau la un rând de textul anterior, iar textul care urmeaza se scrie pe rândul urmator;
- rangul 3: 1.1.1. Subcapitol cu corp 14, cu majuscula, centrat, la un rând de textul
anterior, iar textul care urmeaza se scrie pe rândul urmator;
- rangul 4: 1.1.1.1. Subcapitol cu corp 14 italic, centrat, la un rând de textul anterior, iar
textul care urmeaza se scrie pe rândul urmator.
Pozitionarea figurilor si a fotografiilor în text se face centrat (în cazul unei singure
imagini) sau alaturat (în cazul a doua imagini); descrierea lor se face sub imagine, centrat, cu Times
New Roman de 10, la 1 rând; sursa sau autorul se mentioneaza între paranteze cu Times New
Roman de 10, la 1 rând, italic.
Obs.: Pozitionarea figurilor si fotografiilor se poate face si necentrat, daca optati pentru varianta de
a le „îngropa” în text; celelalte precizari ramân valabile.

Fig.1. ... (dupa Ionescu, 2007, cu modificari)
SAU
Foto.1. ... (Ionescu, 2010)
La tabele descrierea se face deasupra, Align Left, la fel descrierea
TABEL 1. ...
(sursa: Institutul Român de Statistica)
Din ratiuni estetice, propunem varianta centrarii tabelelor. Pozitionarea tabelelor se poate
face si necentrat, daca sunt de dimensiuni mici si optati pentru varianta de a le „îngropa” în text.
Toate imaginile sunt cu trimitere din text si au border de 1 . Trimiterea din text se face astfel: (fig.
1) sau (vezi fig. 1), (foto 1) sau (vezi foto 1), (tabelul 1) sau (vezi tabelul 1); precizarea „vezi” se
face atunci când figura sau tabelul se afla pe alta pagina decât cea din care s-a facut trimiterea
Note de subsol
Prin însasi natura sa, orice text stiintific se bazeaza pe o bibliografie bine selectionata si la
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care trebuie sa existe trimiteri riguroase. Aceste trimiteri se marcheaza prin citare si prin note de
subsol care fac trimiteri la referintele bibliografice folosite. Trimiterile bibliografice vor cuprinde în
chip necesar pagina/paginile la care se gaseste informatia sau ideea la care se face trimitere.
Preluarea oricarei idei apartinând unui autor se precizeaza prin nota de subsol, fie ca este
vorba de un scurt citat, fie ca este vorba de o parafraza (adica reformularea ideilor din referintele
bibliografice cu propriile cuvinte ale celui care redacteaza un text). Va fi evitata reproducerea in
extenso a unor pasaje din bibliografie. Atunci când aceasta preluare este absolut necesara, pasajul va
fi pus între ghilimele.
Trimiterile se vor face obligatoriu în subsolul paginii respective (si nu la sfârsitul
capitolului, nici la sfârsitul lucrarii), cu notele numerotate cu cifre arabe, în continuare, pâna la
sfârsitul lucrarii.
Referintele bibliografice din cuprinsul notelor de subsol se vor întocmi dupa modelul:
1
Victor, ENEI, Legislatie Europeana în domeniul Afacerilor Interne, Editura Universul
Enciclopedic, Bucuresti, 1996, p. 47 sau pp.67-89.
În cazul în care textul notelor este foarte amplu (cu citate lungi, comentarii etc.), pentru a nu
încarca în mod exagerat subsolul, unele trimiteri la sursa (de pilda când e vorba de citate din ziare sau
alte publicatii) pot fi incluse în text, între paranteze. Pentru economie de spatiu, denumirile
publicatiilor care apar frecvent în text pot fi reduse la sigle, care, în mod obligatoriu, vor fi explicate,
în ordine alfabetica, la finele lucrarii: ad.=adevarul; cu.=curentul; j.n.=jurnalul national; r.l.=
România libera, fr.=frontiera etc.; trimiterile din text vor arata, deci, ca în modelul :…text „citat” (fr.,
nr. 3718, 7 iun. 2002) text…
Datele calendaristice vor fi scrise literar: 7 iunie 2000
Numele lunilor pot fi prescurtate dupa cum urmeaza: ian., feb., mar., apr., iun., iul., aug., sept.,
oct., nov., dec.
Paginilor web: adresa completa a paginii, urmata de data accesarii.
Exemplu:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-24092009-AP/FR/324092009-AP-FR.PDF, consultat la 27.09.2009.
Daca în cadrul notelor se fac mai multe referiri la aceeasi lucrare, se procedeaza în felul
urmator:
a) când se face imediat sub prima mentionare a lucrarii, se înlocuieste cu Ibidem,
adaugându-se doar pagina;
b) când apare mai departe, dupa alti autori, se da numele autorului, iar titlul lucrarii si
celelalte date despre ea se înlocuiesc cu op. cit.;
c) când autorul apare cu mai multe lucrari care nu se reiau imediat, ci dupa alte note, se
trece numele autorului, titlul lucrarii apoi pagina.
d) la aceeasi nota, când un autor e trecut cu mai multe lucrari, numele lui se înlocuieste
cu Idem.
De exemplu:
1. Nicolae Vasile, Apriorismul kantian, Editura Academiei Române, Bucuresti, 1992, p.
31.
2. Mircea Florea, Ordinea publica, Editura Sitech, Craiova,1994, p. 53;
3. Idem, Strategia ordinii publice, Bucuresti, Editura All, 1994, p. 129;
4. Nicolae Vasile, op. cit., p. 40.
5. Ibidem, p. 45.
Bibliografia
Bibliografia este o lista selectiva de referinte care trateaza aceeasi tema si care au fost utilizate
sau consultate pentru elaborarea Tezei de doctorat. Ordinea de scriere a bibliografie i este alfabetica.
Bibliografia va fi redactata pe urmatoarele elemente:
În cazul cartilor: prenumele si numele autorului (cel din urma cu majuscule), titlul complet
(în italice), editura, locul aparitiei, anul aparitiei. Exemplu: Francisc DEAK, Romeo
POPESCU,Tratat de drept succesoral,vol.I.,Mostenirea legala,
Editura Universul
Juridic,Bucuresti,2013, Bucuresti ;
În cazul volumelor editate : prenumele si numele editorului/editorilor (numele cu
majuscule), mentiunea [editor(s)/éditeur/editor] între ( ), titlul complet (în italice), editura, locul
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aparitiei, anul aparitiei. Exemplu: Vasile IONESCU, Valentin MICLEA (editori), Ordinea si
linistea publica în mediul rural, Editura ALLBeck, Bucuresti, 1992.
În cazul traducerilor: prenumele si numele autorului (cel din urma cu majuscule), titlul
lucrarii, consemnarea referintelor la traducere si traducator(i) potrivit paginii de titlu, editura, locul
aparitiei, anul aparitiei. Exemplu: Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Principiile filozofiei dreptului
sau elemente de drept natural si de stiinta a statului, traducere de Virgil Bogdan si Constantin
Floru, Editura Academiei R., Bucuresti, 1969.
În cazul studiilor în volume editate/coordonate/colective: prenumele si numele autorului
(cel din urma cu majuscule), titlul comp let al studiului (între ghilimele “ ”), mentiunea [In:], numele
editorului/lor, titlul complet al volumului (în italice), editura, locul aparitiei, anul aparitiei, paginile
între care se afla studiul. Exemplu: Russel HARDIN, “The Public Trust”, In: Susan J. PHARR, and
Robert D. PUTNAM (editors), Disaffected Democracies. What’s Troubling the Trilateral
Countries?, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2000, pp. 43-68.
În cazul studiilor publicate în reviste: prenumele si numele autorului (cel din urma cu
majuscule), titlul complet al studiului (între ghilimele “ „), numele revistei (în italice), volumul,
numarul, anul aparitiei, paginile între care se afla studiul. Exemplu: Tim BÜTHE, “Taking
Temporality Seriously: Modeling History and the Use of Narrative as Evidence”, American
Political Science Review, vol. 96, no. 3, 2002, pp. 481-493.
În cazul recenziilor: prenumele si numele autorului recenziei (cel din urma cu majuscule),
urmat de mentiunea [recenzie la/review of/compte rendu de], prenumele si numele autorului
recenzat (cel din urma cu majuscule), titlul lucrarii recenzate (în italice), editura, locul aparitiei,
anul aparitiei, urmate de mentiunea [ In: ], apoi numele revistei în care a aparut recenzia (în italice),
volumul, numarul, anul aparitiei, paginile între care se afla recenzia. Exemplu: Lucien JAUME,
recenzie la Luc FOISNEAU, Hobbes et la toute-puissance de Dieu, PUF, Paris, 2000, In: Revue
Française de Science Politique, vol. 51, no. 1-2, 2001, pp. 306-310.
În cazul actelor normative se va trece astfel: tipul actului normativ, numarul. Denumirea,
locul publicarii, ziua, luna si anul publicarii: „Legea 333 din 08.07.2003, republicata, privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata în M.Of., Partea I nr. 189 din
18.03.2014”
Bibliografia va fi redactata dupa modelul:
a) Acte normative (Constitutia. Legi, Ordonante, Hotarâri de Guvern, Ordine etc.);
b) Tratate, cursuri, monografii;
c) Articole, publicatii, lucrari (studii) de cercetare;
d) Practica judiciara;
e) Surse bibliografice de pe INTERNET .
Astfel:
1) Constitutia României.
2) H.G.R. nr. 301 din 11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelo r,
publicata în M.Of., Partea I nr. 335 din 17.05.2012.
3) Mark Sparsh, D. Dwight, Europa, Editura Politica, Bucuresti, 2012.
4) http://www.wikipedia.com.
În cazul lucrarilor de autor, se va ordona în cronologie alfabetica conform numelui
autorului iar numerotarea lucrarilor se face continuu.
Exigentele mentionate constituie si criterii de evaluare a lucrarii, de aceea respectarea lor va
conduce catre acordarea unui calificativ corespunzator din partea comisiei de specialisti.
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VIII. COPERTA EXTERIOARA A TEZEI DE DOCTORAT

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”

........................................................... 8 mm
(numele si prenumele doctorandului)

TEZA DE DOCTORAT

12 mm

DOMENIUL: „Drept ”

Conducator de doctorat
__________________________________ 7 mm
(functia didactica si titlul stiintific)
_________________________8 mm
(numele, prenumele)

- BUCURESTI , anul –
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IX. COPERTA INTERIOARA A TEZEI DE DOCTORAT

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar nr .....

........................................................... 8 mm
(numele si prenumele doctorandului)

TEZA DE DOCTORAT

12 mm

TEMA: ............................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Conducator de doctorat
__________________________________ 7 mm
(functia didactica si titlul stiintific)
_________________________8 mm
(numele, prenumele)

Teza elaborata în vederea obtinerii
titlului de DOCTOR în „Drept ”

- BUCURESTI , anul –
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Anexa nr. 34: NOTA DE PRIMIRE A TEZEI DE DOCTORAT DE CATRE
SECRETARIATUL DEPARTAMENTULUI DE STUDII DOCTORALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
SCOALA DOCTORALA Drept
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar nr .....
Dosar nr. .........

NOTA DE PRIMIRE TEZA DE DOCTORAT

Se confirma prin prezenta, primirea în format electronic a tezei de doctorat cu
tema .............................................................................................................................,
.......................................................................................................................................
autor student-doctorand ...............................................................................................,
înmatriculat la data de ............., domeniul „Drept” în vederea scanarii antiplagiat.
Documentul contine ........ pagini.

Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale
.............................................................
(numele, prenumele si semnatura)
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Anexa nr. 35: NOTIFICARE PRIVIND NEACCEPTAREA SUSTINERII
REFERATULUI DE CERCETARE STIINTIFICA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Comisia de îndrumare.
Nr. .......................... din ...............................

NECLAS IFICAT
Exemplar nr .....
Dosar nr. .........

NOTIFICARE
privind sustinerea referatului de cercetare stiintifica
Astazi ________________ a avut loc evaluarea referatului de cercetare stiintifica nr. ___
prezentat de domnul/doamna ________________________________, doctorand aflat în
îndrumarea conducatorului de doctorat domnul/doamna _______________________________.
Doctorandul a fost înmatriculat la data de ....................
Tema referatului de cercetare stiintifica sustinut ...................................………………………
..............................................................................................................................................................
Principalele idei prezentate de doctorand:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Întrebari adresate de membrii comisiei de îndrumare:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Dezbateri, observatii si aprecieri ale membrilor comisiei de îndrumare:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Recomandari formulate de comisie:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
În urma discutiilor purtate, comisia a hotarât respingerea referatului de cercetare stiintifica
deoarece a apreciat ca rezultatele cercetarii efectuate de doctorand sunt neconcludente.

CONDUCATOR DE DOCTORAT
....................
.........……..................

MEMBRII COMISIEI DE ÎNDRUMARE:
(gradul didactic, numele si prenumele)

(semnatura)

……………...............................
……………...............................
……………...............................

..................................
..................................
...................................
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Anexa nr. 36: PROCES - VERBAL CU REZULTATELE EXAMENULUI DE
ADMITERE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Comisia de admitere la doctorat
Sesiunea .................................................
Nr......................din................................................

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr. ....

PROCES-VERBAL
Încheiat astazi..............................., în urma desfasurarii concursului de admitere
la doctorat, în domeniul „Drept”.
În baza deciziei rectorului Academiei nr......... din........................ , comisia de
admitere la doctorat formata din:
Presedinte : ...........................................................................................
Membri :................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
a evaluat candidatii selectionati de conducatorii de doctorat.
În urma evaluarii, comisia a decis ca urmatorii candidati sa fie declarati ADMIS
/ RESPINS, dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.

Nume, prenume conducator de
doctorat

Numarul de
locuri scoase
la concurs

PRESEDINTE :.................................................................
(nume , prenume)

Nume, prenume
candidat

ADMIS /
RESPINS

.........................................
(semnatura)

MEMBRI:
:.................................................................

.........................................

(nume , prenume)

(semnatura)

:.................................................................

.........................................

(nume , prenume)

(semnatura)

:.................................................................

.........................................

(nume , prenume)

(semnatura)
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Anexa nr. 37: PROCES – VERBAL DE ALEGERE A ELEMENTELOR DE
STUDIU DIN CADRUL PROGRAMULUI DE PREGATIRE BAZAT PE
STUDII UNIVERSITARE AVANSATE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE
„Alexandru Ioan Cuza”

NECLASIFICAT
Nr................din...................
Exemplar unic

PROCES - VERBAL
Încheiat astazi ………………… la sediul Academiei de Politie „Alexandru Ioan
Cuza”.
Astazi data de mai sus prof.univ.dr…………………………………….. – în
calitate de conducator de doctorat si …………………………………………….. – în
calitate de student doctorand, în conformitate cu prevederile art. 59, alin (1) si art. 60,
alin. (5) si (6) din H.G.R. nr. 681 din 29.06.2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat (cu modificarile si completarile ulterioare), am procedat la
alegerea elementelor de studiu din cadrul programului de pregatire bazat pe studii
universitare avansate desfasurat în cadrul Scolii Doctorale Drept astfel.
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.

DISCIPLINA

CONDUCATOR DE DOCTORAT

STUDENT DOCTORAND
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Anexa nr. 38: PROCES – VERBAL DE STABILIRE A MEMBRILOR
COMISIEI DE ÎNDRUMARE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE
„Alexandru Ioan Cuza”

NECLASIFICAT
Nr................din...................
Exemplar unic

PROCES - VERBAL
Încheiat astazi ………………… la sediul Academiei de Politie „Alexandru Ioan
Cuza”.
Astazi data de mai sus prof.univ.dr…………………………………….. – în
calitate de conducator de doctorat si …………………………………………….. – în
calitate de student doctorand, în conformitate cu prevederile art. 30, alin (1) si (2) din
H.G.R. nr. 681 din 29.06.2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat (cu modificarile si completarile ulterioare), am stabilit, în urma consultarii
cu studentul-doctorand, urmatoarea componenta a comisiei de îndrumare pentru
desfasurarea doctoratului:
Nr.crt.
1.
2.
3.

Numele si prenumele cadrului didactic

CONDUCATOR DE DOCTORAT

STUDENT DOCTORAND
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Anexa nr. 39: PROCES – VERBAL PRIVIND ACCEPTAREA SUSTINERII
REFERATULUI DE CERCETARE STIINTIFICA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Comisia de îndrumare.
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar nr .....
Dosar nr. .........

PROCES - VERBAL
PRIVIND ACCEPTAREA SUSTINERII REFERATULUI DE CERCETARE STIINTIFICA
Încheiat astazi ________________ cu ocazia evaluarii referatului de cercetare stiintifica nr.
___ prezentat de domnul/doamna ________________________________, doctorand aflat în
îndrumarea conducatorului de doctorat domnul _______________________________.
Doctorand ul a fost înmatriculat la data de ....................
Tema referatului de cercetare stiintifica sustinut ...................................………………………
..............................................................................................................................................................
Principalele idei prezentate de doctorand:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Întrebari adresate de membrii comisiei de îndrumare:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Dezbateri, observatii si aprecieri ale membrilor comisiei de îndrumare:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Recomandari formulate de comisie:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
În urma discutiilor purtate, comisia a hotarât acceptarea referatului de cercetare stiintifica.

CONDUCATOR DE DOCTORAT
....................
.........……..................

MEMBRII COMISIEI DE ÎNDRUMARE:
(gradul didactic, numele si prenumele)

(semnatura)

……………...............................
……………...............................
……………...............................

..................................
..................................
...................................
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Anexa nr. 40: PROCES – VERBAL PRIVIND SUSTINEREA PROIECTULUI
DE CERCETARE STIINTIFICA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Comisia de îndrumare.
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar nr .....
Dosar nr. .........

PROCES - VERBAL
PRIVIND SUSTINEREA PROIECTULUI DE CERCETARE STIINTIFICA
Încheiat astazi ________________ cu ocazia evaluarii proiectului de cercetare stiintifica
prezentat de domnul/doamna ________________________________, doctorand aflat în
îndrumarea conducatorului de doctorat domnul _______________________________.
Doctorandul a fost înmatriculat la data de ....................
Tema proiectului de cercetare stiintifica sustinut ...................................………………………
..............................................................................................................................................................
Principalele idei prezentate de doctorand:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Întrebari adresate de membrii comisiei de îndrumare:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Dezbateri, observatii si aprecieri ale membrilor comisiei de îndrumare:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Recomandari formulate de comisie:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
În urma discutiilor purtate, comisia a hotarât acceptarea proiectului de cercetare stiintifica.

CONDUCATOR DE DOCTORAT
....................
.........……..................

MEMBRII COMISIEI DE ÎNDRUMARE:
(gradul didactic, numele si prenumele)

(semnatura)

……………...............................
……………...............................
……………...............................

..................................
..................................
...................................
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ACADEMIA DE POLITIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”, Bucuresti
I.O.S.U.D., SCOALA DOCTORALA DE DREPT
Cadru didactic conducator de doctorat:
Anul universitar:
MODEL PROIECT DE CERCETARE STIINTIFICA
Student -doctorand: _____________________________________________________________
I. Titlul temei de cercetare _________________________________________________
II. Prezentarea justificata a alegerii temei în contextul preocuparilor personale/profesionale,
evidentiindu-se corelarea experientei anterioare cu tema propusa (max. 2 pagina)
III. Aratarea importantei temei în contextul actual legislativ/criminalistic (max. 2 pagini).
Legislatie nationala, europeana
IV. Introducere în tema de cercetare (max.3 pagini)
V. Analiza SWOT pe tema de cercetare
VI. Obiectivul cercetarii (max.1 pagina). Obiectiv general, obiective specifice
VII.

Propunere de cuprins

VIII.

Descrierea temei în raport cu propunerea de cuprins. (max. 10 pagini)

IX. Ipotezele, metodele si mijloacele propuse în vederea realizarii cercetarii (max.3 pagini)
X. Rezultate initiale urmarite prin cercetarea propusa (max. 1 pagina)
XI. Impactul pe care îl va putea avea cercetarea în teoria si practica judiciara/criminalistica, atât
la nivel national, cât si la nivel international
XII.

Bibliografie consultata la data elaborarii planului de cercetare

XIII.

Bibliografie avuta în vedere pentru documentare ulterioara

XIV.

Anexa I: Propunere individuala - Plan operational de lucru cu termene în vederea
finalizarii cercetarii;
Anexa II: Propunere individuala – Proiect de activitate stiintifica pe durata urmarii
programului doctoral de pregatire
Raport de cercetare stiintifica la încheierea anului universitar …..
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Anexa nr. 41: PROCES – VERBAL AL SUSTINERII PUBLICE A TEZEI DE
DOCTORAT
I.O.S.U.D. ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Comisia de sustinere a tezei de doctorat
Nr..................din.........................

NECLASIFICAT
Exemplarul nr.
Dosar nr...........

PROCES VERBAL AL SUSTINERII PUBLICE A TEZEI DE DOCTORAT
Data : ...............................
Comisia de doctorat, aprobata prin decizia rectorului Academia de Politie „Alexandru Ioan
Cuza” nr...............din....................., în urma sustinerii publice a tezei de doctorat cu tema
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
de catre domnul/doamna _______________________________________, s-a întrunit în sedinta
separata, a dezbatut si a decis sa propuna acordarea/neacordarea titlului stiintific de doctor în
domeniul „Drept” domnului/ doamnei ________________________________________, cu
calificativul ______, pe baza votului nominal, exprimat deschis, dupa cum urmeaza:

Nr.
crt.

Gradul, titlul stiintific,
numele si prenumele

Calitatea

1.

Presedinte

2.

Conducator
de doctorat
Referent
oficial
Referent
oficial
Referent
oficial

3.
4.
5.

Votul

Semnatura

Sunt de acord
Nu sunt de acord
Sunt de acord
Nu sunt de acord
Sunt de acord
Nu sunt de acord
Sunt de acord
Nu sunt de acord
Sunt de acord
Nu sunt de acord

În cazul acordarii calificativului Nesatisfacator, se vor preciza elementele care urmeaza a fi
refacute sau completate în teza de doctorat si refacerea tezei de doctorat, în vederea unei noi
sustineri.
Prezentul proces verbal a fost consemnat în 2 (doua) exemplare.
Anexa : Sesiune întrebari si raspunsuri, ..... file, neclasificat.
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Anexa nr. 42: PROPUNEREA DE ACORDARE A TITLULUI STIINTIFIC DE
DOCTOR
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Nr. ..................... din ...........................

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr. ..............

APROB
RECTORUL
ACADEMIEI DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
.....................
...........................................................

PROPUNEREA DE ACORDARE A TITLULUI STIINTIFIC DE DOCTOR
Domnul/doamna ........................................................................ a fost înmatriculat(a) la
doctorat la data de ................ în domeniul „Drept”, având conducator de doctorat pe
domnul/doamna …………………………………………………………
În vederea sustinerii tezei de doctorat, cu tema: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
doctorandul a depus la data de ..............., teza de doctorat în 5 (cinci) exemplare care au fost
difuzate referentilor oficiali la data de .............................................
Comisia de doctorat, aprobata prin decizia rectorului Academiei nr....................din...............,
întrunita în sedinta publica la data de ...........................dupa ce a dezbatut si evaluat teza de doctorat
acordând calificativul...........................................a hotarât sa propuna acordarea titlului stiintific de
doctor
în
domeniul
„Drept”,
domnului/doamnei………….....................................................................………….
Se anexeaza procesul verbal al sustinerii publice a tezei de doctorat.
Verificând si analizând actele la dosarul privind sustinerea publica a tezei de doctorat, se
constata ca doctorandul a fost înscris legal la doctorat, si-a îndeplinit integral obligatiile prevazute
în programul de pregatire, iar procedura privind sustinerea tezei de doctorat s-a desfasurat în
concordanta cu prevederile legale.
Având în vedere ca sunt îndeplinite toate conditiile legale, propun promovarea dosarului si a
tezei de doctorat (în format electronic) a doctorandului _____________________________, la
comisia de specialitate – Stiinte juridice din cadrul C.N.A.T.D.C.U., spre validare în vederea
acordarii
titlului
de
doctor
în
domeniul
„Drept”,
domnului/doamnei
_________________________________, prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii
stiintifice.

PRESEDINTELE COMISIEI
DE SUSTINERE A TEZEI DE DOCTORAT
_________
_____________________
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Anexa nr. 43: RAPORT DE SUSTINERE A REFERATULUI DE
CERCETARE STIINTIFICA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEM IA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
.................................................................................
(numele si prenumele doctorandului)
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar nr .....
Dosar nr. .........

APROB
CONDUCATOR DE DOCTORAT
...................
.....................................

DOMNULUI/ _____________________________________________
(gradul didactice, numele si prenumele conducatorului de doctorat)

Rog sa aprobati sustinerea referatului de cercetare stiintifica nr. __ cu tema: ..........................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. în ziua de .............
ora .....................

Data ________________

Semnatura doctorandului _________________________

NOTA : Raportul va fi înaintat spre aprobare cu cel putin 10 zile înainte de data propusa pentru sustinere
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Anexa nr. 44: RAPORT DE SUSTINERE A PROIECTULUI DE CERCETARE
STIINTIFICA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
.................................................................................
(numele si prenumele doctorandului)
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar nr .....
Dosar nr. .........

APROB
CONDUCATOR DE DOCTORAT
...................
.....................................

DOMNULUI/ _____________________________________________
(gradul didactice, numele si prenumele conducatorului de doctorat)

Rog sa aprobati sustinerea proiectului de cercetare stiintifica cu titlul: ......................................
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................... în ziua de …….............
ora .....................

Data ________________

Semnatura doctorandului _________________________

NOTA : Raportul va fi înaintat spre aprobare cu cel putin 10 zile înainte de data propusa pentru sustinere
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Anexa nr. 45: RAPORT PRIVIND APROBAREA SUSTINERII TEZEI DE
DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
................................................. .........................
(conducator de doctorat)
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar unic

RECTORULUI
ACADEMIEI DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”

Am onoarea sa va prezint teza de doctorat cu tema: ________________________________
______________________________________________________________________________
elaborata de domnul/doamna __________________________________, cu rugamintea de a aproba
sustinerea publica a tezei în vederea obtinerii titlului stiintific de doctor în domeniul „Drept”.
Doctorandul si-a îndeplinit integral obligatiile prevazute în programul de pregatire.
Va propun ca sustinerea publica a tezei de doctorat sa aiba loc în ziua de _____________ în
amfiteatrul ________________
Anexez :
- raportul privind componenta comisiei de sustinere a tezei de doctorat;
- un exemplar al tezei de doctorat;
- avizul comisiei de îndrumare privind sustinerea tezei de doctorat;
- raportul de autoevaluare a activitatii doctorandului;
- un exemplar al referatului conducatorului de doctorat;
- xerocopii ale chitantelor de achitare a studiilor si pentru sustinerea tezei de doctorat.

Conducator de doctorat
.......................
.............……………

De acord,
Presedintele comisiei de sustinere
.......................
...................................
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Anexa nr. 46: RAPORT PRIVIND COMPONENTA COMISIEI DE
SUSTINERE A TEZEI DE DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
................................................. .........................
(conducator de doctorat)
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr. ........

APROB
DIRECTORUL SCOLII DOCTORALE
.....................
....................... .......................

DIRECTORULUI
SCOLII DOCTORALE DE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
Va rog sa supuneti atentiei Consiliului scolii doctorale spre analiza si aprobare, componenta
comisiei de sustinere publica a tezei de doctorat de catre domnul/doamna
__________________________________________, cu titlul __________________________,
_______________________________________________________________________________d
upa cum urmeaza:
Presedinte .....................................................................
Membri : 1....................................................................conducator de doctorat;
2.....................................................................referent oficial (Academia de Politie)
3.....................................................................referent oficial (din afara Academiei de
Politie.)*
4......................................................................referent oficial (din afara din afara
Academiei de Politie)*

CONDUCATOR DE DOCTORAT
…………..
…………..…………..…………..

_______________________________
NOTA*: Se trece institutia de învatamânt
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Anexa nr. 47: REFERAT DE CERCETARE STIINTIFICA

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”

Drd. ..................................

REFERAT DE CERCETARE
STIINTIFICA NR. 1

CONDUCATOR DE DOCTORAT
..................
....................................

- Bucuresti -
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MODEL ÎNTOCMIRE REFERAT DE CERCETARE STIINTIFICA

Cuprins
Rezumat

…………………………………………………………………….pagina

Introducere........................................................................................................pagina
Capitolul 1. (Titlul capitolului)...............................................................................
1.1. (Titlul subcapitolului)........................................................................
1.1.1…………………………………………………………………
1.1.2…………………………………………………………………
1.1.3…………………………………………………………………
……..
1.2. (Titlul subcapitolului)........................................................................
.................................................................................................................
Capitolul 2. (Titlul capitolului)...............................................................................
2.1. (Titlul subcapitolului).......................................................................
2.1.1…………………………………………………………
2.1.2…………………………………………………………
………………………………………………………………
2.2. (Titlul subcapitolului).......................................................................
.................................................................................................................
Capitolul 3. (Titlul capitolului)..............................................................................
3.1. (Titlul subcapitolului)........................................................................
3.1.1…………………………………………………....
3.1.2……………………………………………………
…………………………………………………………
3.2. Titlul subcapitolului).........................................................................
....
Concluzii....................................................................................................................
Bibliografie selectiva ................................................................................................
Analiza SWOT a starii actuale a legislatiei nationala/europeana/comparata, teoreticapractica în domeniul temei de doctorat. ………………………………..
Anexe (expertize, figuri, grafice, tabele, poze, etc)............................................................
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I. REGULI
PENTRU
LISTAREA
NOTELOR
BIBLIOGRAFICE/WEB/GRAFICE

DE

SUBSOL/SURSELOR

Notele de subsol/bibliografia poate sa cuprinda diferite surse: carti, articole, pagini web,
legislatie, jurisprudenta etc obligatoriu cu sursa de verificare clara, exacta, corecta si completa.
Titlul cartilor/articolelor/referintelor atât la notele de subsol, cât si în bibliografia selectiva va fi
trecut în limba aparitiei lucrarii originale.
Exemple:
1. Carti se va mentiona: numele, prenumele autorului/ autorilor, anul aparitiei titlul cartii,
editura, editia, orasul, eventual tara, pagina (p….)
2. Articole: numele, prenumele autorului/ autorilor, titlul articolului, publicatia în care a aparut,
numar, an, editura, pagina (p…)/paginile (pp…), link cu data accesarii (daca este cazul)
3. Site-uri: numele site-ului, link-ul, data accesarii;
4. Legislatie, documente ale unor organizatii rapoarte, etc: *** denumire sursa, tipul sursei;
5. Jurisprudenta publicata cu aratarea sursei
6. Jurisprudenta nepublicata
II. INSTRUCTIUNI DE REDACTARE/TEHNOREDACTARE
-

-

-

-

Format electronic în word.doc trimis în DRAFT profesorului conducator de doctorat cu cel
putin o luna înainte de data programata pentru sustinerea referatului;
Numarul de pagini admis/referat: 30-50 pagini
Tipul paginii: A4
Stilul de font: TNR (Times New Roman)
Dimensiuni standard ale paginii: - partea de jos a paginii (bottom): 2 cm
- partea de sus a paginii (top): 2 cm
- în stânga (left): 2,5 cm
- în dreapta (right): 2 cm
Titlul referatului/tezei: cu majuscule, caracterul scrisului: 14, centrat, îngrosat (bold)
Rezumatul referatului: maxim 3 pagini, cuvântul „rezumat” va fi scris îngrosat (bold).
Cuvinte cheie: maxim 5 cuvinte, „cuvinte cheie” va fi scris îngrosat (bold).
Introducere a în tema referatului: între 1-3 pagini, cuvântul „introducere” va fi scris îngrosat
(bold).
Subtitlurile scris îngrosat (bold)
Textul: Times New Roman (TNR), 12, spatiu la un rând
Concluziile : maxim 1 pagina, cuvântul „concluzie” va fi scris îngrosat (bold )
Notele de subsol (cu numar de pagina, data accesarii link -ului): Exemplu: Elena-Ana
Iancu, Forensic sciences. Present and future 2004-2012, Ed. PRO Universitaria, editia a IIa, Bucuresti, 2013, p.16
Bibliografia selectiva:
*** în ordine alfabetica, cronologica descrescatoare a aparitiei lucrarilor;
*** pentru autoare se va trece prenumele întreg, titlul lucrarii (va fi
trecut în
limba aparitiei publicarii originale, cu scris înclinat), editura, editia, orasul, anul (fara
numarul de pagina)
*** cuvintele „bibliografie selectiva” vor fi scrise îngrosat (bold);
Analiza SWOT va fi scris îngrosat (bold). Va constitui punctul de plecare în cercetarea
stiintifica din programul doctoral si va fi actualizata pe parcursul elaborarii referatelor în
functie de modificarile aparute, urmarindu-se cel putin : puncte forte/consolidare, puncte
slabe/masuri de contracarare, oportunitati/valorificare, amenintari contracarare.
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FISA REFERATULUI DE CERCETARE STIINTIFICA

1. TITLUL REFERATULUI;
2. PERIOADA DE CERCETARE ACOPERITA;
3. CONDUCATOR DE DOCTORAT;
4. TITLUL TEZEI DE DOCTORAT;
5. TITLUL REFERATELOR DE CERCETARE ANTERIOARE SI DATA
PREZENTARII (daca este cazul);
6. TITLUL REFERATELOR DE CERCETARE VIITOARE SI DATA
ESTIMATA DE PREZENTARE (daca este cazul);
7. COMISIA DE ÎNDRUMARE;
8. OBIECTIVELE DE CERCETARE STIINTIFICA ACOPERITE DE
REFERATUL DE CERCETARE STIINTIFICA;
9. REZULTATELE OBTINUTE:

- articole publicate;
- studii;
- participarii la conferinte
10. METODE, TEHNICI SI INSTRUMENTE DE CERCETARE
STIINTIFICE UTILIZATE.
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Anexa nr. 48: REFERATUL FINAL ÎN VEDEREA SUSTINERII PUBLICE A
TEZEI DE DOCTORAT
I.O.S.U.D. ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Comisia de sustinere a tezei de doctorat
Nr..................din.........................

NECLASIFICAT
Exemplarul nr.
Dosar nr...........

APROB
RECTORUL ACADEMIEI DE POLITIE
„Alexandru Ioan Cuza”
........................
.......................................................................
REFERAT FINAL
în vederea sustinerii publice a tezei de doctorat
Domnul/doamna ........................................................................... a fost înmatriculat(a) la
doctorat la data de ........................... în domeniul „Drept”, sub conducerea stiintifica a domnului
.......................................................................................................
Tema tezei de doctorat este: .....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Doctorandul a îndeplinit integral sarcinile de pregatire stiintifica si a promovat referatele de
cercetare stiintifica, conform programului de pregatire.
Comisia de doctorat a fost aprobata prin decizia rectorului Academiei nr.............. din
........................
Concluziile conducatorului de doctorat si ale referentilor oficiali, rezultate din referatele de
evaluare, sunt favorabile sustinerii publice a tezei de doctorat în vederea conferirii titlului stiintific
de doctor în domeniul „Drept”,
Fiind îndeplinite toate cerintele prevazute în Legea educatiei nationale, nr. 1/2011, art. 168,
alin. (3) si în regulamentul scolii doctorale, apreciez ca teza de doctorat poate fi sustinuta public la
data de _______________, ora __________, în amfiteatrul _____________________ .
Va rog sa aprobati sustinerea publica a tezei de doctorat.

PRESEDINTELE COMISIEI DE DOCTORAT
……….
……………………………………..
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Anexa nr. 49: REFERAT DE CERTIFICARE A ÎNDEPLINIRII TUTUROR
OBLIGATIILOR DIN PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
DEPARTAMENTUL DE STDUII DOCTORALE
SECRETARIAT
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar nr .....
Dosar nr. .........

REFERAT DE CERTIFICARE
A ÎNDEPLINIRII TUTUROR OBLIGATIILOR
DIN PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Student - doctorand _________________________________

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obligatiile studentului-doctorand, conform programului de
pregatire
Parcurgerea modulului de studii universitare avansate, în domeniul
de doctorat pentru care a fost înmatriculat.
Sustinerea rapoartelor de cercetare stiintifica stabilite de
conducatorul de doctorat si incluse în programul de pregatire.
Întocmirea si sustinerea comunicarilor în cadrul unor manifestari
stiintifice recunoscute / publicarea articolelor prevazute în programul
de pregatire în publicatii de specialitate recunoscute.
Întocmirea în draft a tezei de doctorat.
Scanarea antiplagiat a draftului tezei de doctorat.
Aducerea tuturor documentelor necesare dosarului personal, inclusiv
a tezei de doctorat în format tiparit si electronic, la secretariatul scolii
doctorale.
Pentru locurile cu taxa - achitarea tuturor taxelor de studii si a taxei
de sustinere a tezei de doctorat.

Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale
.............................................................
(numele, prenumele si semnatura)
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Îndeplinit /
neîndeplinit

Anexa nr. 50. REFERAT DE EVALUARE A TEZEI DE DOCTORAT DE
CATRE REFERENTI
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”

NECLASIFICAT
Exemplar nr .....

REFERAT
DE EVALUARE A TEZEI DE DOCTORAT
Subsemnatul, ___________________________________, numit prin decizia rectorului
Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” nr. _____ din _________, în calitate de referent oficial
în

comisia

de

sustinere

publica

a

tezei

de

doctorat

cu

tema:

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
elaborata de domnul / doamna _________________________________________, prezint urmatorul
referat de evaluare:
1. APRECIERI GENERALE ASUPRA TEZEI DE DOCTORAT

2. APRECIERI ANALITICE ASUPRA STRUCTURII SI CONTINUTULUI TEZEI
DE DOCTORAT

3. CONCLUZII, RECOMANDARI SI PROPUNERI

În concluzie, apreciez ca domnul / doamna _________________________ a elaborat o
lucrare valoroasa, de nivel stiintific ridicat, care se înscrie în prevederile legale privind
organizarea si desfasurarea doctoratului. Ca urmare, propun rectorului Academiei de Politie
„Alexandru Ioan Cuza” sa admita sustinerea publica a tezei în vederea acordarii titlului
stiintific de doctor în domeniul „Drept ”.
REFE R E N T O F I C I A L

82

Anexa nr. 51. SESIUNE ÎNTREBARI SI RASPUNSURI
Comisia de sustinere

Neclasificat

SESIUNE ÎNTREBARI SI RASPUNSURI
(anexa la procesul verbal de sustinere a tezei de doctorat)

1. Întrebari adresate de catre membrii comisiei de sustinere:
a) Întrebare adresata de ........................... : ............................... ?
Raspunsul studentului-doctorand: ..........................................
b) Întrebare adresata de ........................... : ............................... ?
Raspunsul studentului-doctorand: ..........................................
c) Întrebare adresata de ........................... : ............................... ?
Raspunsul studentului-doctorand: ..........................................
d) Întrebare adresata de ........................... : ............................... ?
Raspunsul studentului-doctorand: ..........................................

2. Întrebari adresate de catre alte persoane:
a) Întrebare adresata de: ....................... : .................................. ?
Raspunsul studentului-doctorand: .............................................

Întocmit: .............................................
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Anexa nr. 52: STRUCTURA PROGRAMULUI INDIVIDUAL DE
CERCETARE STIINTIFICA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLITIE „Alexandru Ioan Cuza”
Nr. .......................... din ...............................

NECLASIFICAT
Exemplar nr .....
Dosar nr. .........

APROB
DIRECTORUL SCOLII DOCTORALE
...................
.....................................

AVIZAT
CONDUCATOR DE DOCTORAT
................
.............................................
PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE STIINTIFICA
al studentului doctorand ................................................................................. înmatriculat la data de
……………….. în domeniul „Drept” , conducator de doctorat
…………………………………………………………………..
1. PROIECTUL DE CERCETARE STIINTIFICA
Nr.
crt.

Data
programarii

Tema proiectului de cercetare stiintifica

Data
sustinerii

Calificativul

2. REFERATE DE CERCETARE STIINTIFICA
Nr.
crt.

Titlul referatului de cercetare stiintifica

Data
programarii

1.
2.
3.
Data la care a fost întocmit programul __________________
Semnatura studentului doctorand __________________
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Data
sustinerii

Calificativul

