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Misiunea 
 

• Şcoala doctorală Ştiinţe juridice, politice şi sociologice este o structură 
organizatorică şi administrativă fără personalitate juridică, care organizează 
desfăşurarea studiilor de doctorat în domeniul ştiinţelor sociale, cu tematică 
disciplinară ori interdisciplinară.   

• Misiunea ŞD ŞJPS este de a dezvolta la studenţii-doctoranzi cunoştinţe la cel mai 
avansat nivel din domeniul ştiinţelor sociale (juridice, politice şi sociologice), a le 
forma abilităţi de cercetare ştiinţifică originală şi competenţe înalte de inovaţie în 
vederea pregătirii specialiştilor de înaltă calificare în diverse domenii ale ştiinţei şi 
practicii, capabili să utilizeze, în mod eficient, cunoştinţele ştiinţifice şi cultural-
umaniste valoroase în folosul societăţii. 

 



Membrii şi conducătorii de doctorat a Şcolii 
doctorale. 

 

•  La etapa actuală avem 21 de conducători de doctorat care coordonează 
activitatea de cercetare a studenţilor doctoranzi: 1 academician, 8 doctori 
habilitaţi şi 12 doctori în ştiinţe. 

 



nr.d/
o 

nume, prenume titlul  ştiinţific abilitare  

1.  Balan Oleg Dr. hab.  552.08. – drept internaţional  și european public 

2.  Balmuş Victor Dr. hab. 552.01. – drept constituţional 
 3. Barbăneagră Alexei  Dr. hab. 554.03. – drept procesual penal 

 4. Berliba Viorel Dr. hab. 554.03. - drept procesual penal 

 5. Chiroșca Dorian Dr.  553.01. - drept civil 
 6. Chirtoacă Leonid Dr.  553. 01.– drept civil 
 7. Chirtoacă Natalia Dr. 552.08. – drept internaţional  și european public 

 8. Costachi Gheorghe Dr. hab. 552.01. – drept constituţional  
551.01. – teoria generala a dreptului 

 9. Cuşnir Valeriu Dr. hab. 554.03. – drept procesual penal 
 10. Dandara Liliana Dr 553.01. – drept civil 
 11. Frunze Iurie Dr.  551.01. – teoria generala a dreptului 
 12. Guceac Ion Acad 552.01. – drept constituţional 
 13. Guștiuc Andrei Dr. 552.03. – drept financiar 
 14. Moraru Victor Ion Dr.  554.01. - drept penal și execuţional 
 15. Mihalache Iurie Dr. 553.01. – drept civil 
 16. Osoianu Tudor Dr. 554.03.- drept procesual penal 
 17. Popa Victor Dr. hab. 552.01. – drept  constituţional 
 18. Romandaş Nicolae Dr. 553.05. -  dreptul muncii și protecţiei sociale 

 19. Rusu Vitalie Dr.  553.01. – drept civil 
 20. Smochină Andrei Dr. hab. 552.01. – drept constituţional 

551.01. – teoria generala a dreptului 
 21  Sosna Boris Dr  553 01   drept civil 



 
 
 
 
 
 

În scopul asigurării unei îndrumări eficiente a procesului de 
cercetare,  în îndrumarea studenţilor doctoranzi sânt implicaţi încă 

8 cercetători ( un doctor habilitat şi 7 doctori în drept) care la 
moment nu au doctoranzi în coordonare. 

 
Doi studenţi doctoranzi sânt ghidaţi în cotutelă: Cherdivară Radu, 

anul III, conducător Ion Guceac, acad., cotutelă: Dan Dănişor, 
doctor, profesor universitar, Universitatea din Craiova, România; 

Nitrean Alina, anul II, conducător Tudor Osoianu, doctor, 
conferenţiar universitar, cotutelă: Vladimir Stebelcov, doctor 



Programe de doctorat. 
 
 

• Şcoala doctorală este abilitată de a asigura ghidarea 
doctoranzilor la 19 programe de doctorat în domeniul dreptului. 



551.01. Teoria generală a dreptului 
552.01. Drept constituţional 
552.02. Drept administrativ 
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal) 
552.04. Drept funciar și al mediului 
552.05. Drept informaţional 
552.06. Dreptul știinţei, educaţiei și culturii 
552.07. Drept contravenţional 
552.08. Drept internaţional și european public 
553.01. Drept civil 
553.02. Dreptul afacerilor 
553.03. Drept procesual civil 
553.04. Dreptul familiei 
553.05. Dreptul muncii și protecţiei sociale 
553.06. Drept internaţional și european privat 
554.01. Drept penal și execuţional penal 
554.02. Criminologie 
554.03. Drept procesual penal 
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative,  



Studenţi–doctoranzi 

• Începând cu anul de studii 2015-2016 până în prezent la 
programele de doctorat în domeniul dreptului au fost 
înmatriculaţi  peste 60 de studenţi doctoranzi.  Doctoranzii 
înmatriculaţi la programul 562.01 în domeniul ştiinţelor politice 
au fost transferaţi la alte şcoli doctorale, domeniul nefiind 
acreditat.  
 



anul 
  

total 
  

forma de instruire forma de 
finanţare 

cu 
frecvenţă 

cu 
frecvenţă  

redusă 

buget cu 
taxă 

I 11 1 10 2 9 
II 17 1 16 2 15 
III 15 2 13 1 14 
IV 3   3 0 3 
  46 4 42 5 41 

La moment în proces de instruire: 



Consiliul Şcolii doctorale. 
La şedinţa din 30 octombrie 2019 a fost aleasă o nouă componenţă a Consiliului Şcolii Doctorale: 

1. Guceac Ion, academician, doctor habilitat în drept,  profesor universitar, 

Director al școlii doctorale. 

2. Goriuc Silvia, doctor în drept, conferenţiar universitar, specialist 

principal 

3. Costachi Gheorghe, doctor habilitat în drept,  profesor universitar. 

4. Balmuș Victor, doctor habilitat în drept, profesor cercetător. 

5. Smochină Andrei, doctor habilitat în drept,  profesor universitar. 

6. Frunză Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar. 

7. Osoianu Tudor, doctor în drept, conferențiar universitar. 

8. Stefu Lilia, doctorand, anul I, învăţământ cu frecvenţă 

9. Mîţa Ana, doctorand, anul III, învăţământ cu frecvenţă redusă 



Consiliului Şcolii Doctorale: 

- examinează şi înaintează propuneri pentru granturile doctorale 

- organizează activitatea de participare în proiecte naţionale şi 

internaţionale de cercetare şi activitatea Școlii Doctorale în 

perspectiva pregătirii și susținerii tezelor de doctor. 



      Realizările ŞD ŞJPS se referă în primul rând la cercetările 
ştiinţifice a studenţilor doctoranzi,  prezentate la manifestaţii 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicarea rezultatelor 
cercetării în reviste ştiinţifice acreditate, etc. 

• Fiind angajaţi în autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice 
studenţii doctoranzi participă  la realizarea expertizelor  ex-post a 
reformelor în diferite domenii, precum şi la elaborarea şi avizarea 
proiectelor actelor normative. 



Obiectivele ŞD ŞJPS:  
 • promovarea cercetărilor  ştiinţifice avansate şi interdisciplinare, care să 

confere absolventului de studii universitare de doctorat cunoştinţele şi 
competenţele în domeniul ştiinţific programului de doctorat; 

• promovarea cercetărilor  ştiinţifice în cotutelă; 

• dezvoltarea un model de doctorat care să permită pregătirea specialiştilor  de 
înaltă calificare, competitivi la nivel internaţional; 

• îmbinarea armonioasă a procesului de studii cu cel de cercetare ştiinţifică; 

• creșterea continuă a impactului știinţific al studiilor și rezultatelor cercetării;  

• identificarea și aplicarea unor noi direcţii de cercetare în cadrul Școlii 
Doctorale, cu impact știinţific şi social, ce ar contribui  la soluţionarea 
problemelor actuale ale societăţii; 

• realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaţii din mediul academic din 
ţară şi de peste hotare. 
 



Vă mulţumesc pentru atenţie! 
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