




INFORMARE 

Măsura retragerii acreditării celor două Școli doctorale a fost 

luată în considerarea Hotărârii CEMU  nr. 79/08.10.2020 

(accesibilă pe site-ul CEMU) și înregistrată la UEFISCDI cu nr. 

CEMU - 149 din 19.10.2020 și la M.E.C. cu nr. 36053 din 19.10.2020 

pronunțată în baza unui Raport de analiză sesizare/solicitare 

CEMU 



ORDIN nr. 5.864 din 22 octombrie 2020 

pentru retragerea acreditării Școlii doctorale Ordine publică și siguranță 

națională din cadrul Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București 
EMITENT   MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1038 din 6 noiembrie 2020 

 

Luând în considerare: 

– Raportul extern de evaluare întocmit de Consiliul de Etică și Management 

Universitar, înregistrat la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului 

Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării cu nr. CMU 149 din 19.10.2020 și la 

Ministerul Educației și Cercetării cu nr. 36.053 din 19.10.2020, 

în temeiul: 

– art. 170 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare; 

– art. 45-47 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

– art. 10 din Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a 

sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în 

evaluare, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.200/2020; 

– art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare, 

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin. 

 

Articolul 1 

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se retrage acreditarea 

Școlii doctorale Ordine publică și siguranță națională din cadrul Academiei de 

Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ din București. 

 

Articolul 2 

Retragerea acreditării Școlii doctorale Ordine publică și siguranță națională din 

cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ din București implică retragerea 

dreptului școlii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de 

noi studenți doctoranzi. 

 

Articolul 3 

Școala doctorală Ordine publică și siguranță națională din cadrul Academiei de 

Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ din București asigură în continuare școlarizarea 

studenților doctoranzi deja înmatriculați la data retragerii acreditării școlii 

doctorale. 

 

Articolul 4 

Reacreditarea școlii doctorale se poate obține după cel puțin 5 ani de la pierderea 

acestei calități, numai în urma reluării procesului de acreditare, conform art. 170 

alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Articolul 5 

Direcția generală învățământ universitar și Academia de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza“ din București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Articolul 6 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul educației și cercetării, 

Cristina Monica Anisie 

București, 22 octombrie 2020. 

Nr. 5.864. 
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pentru retragerea acreditării Școlii doctorale Drept din cadrul Academiei de 

Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București 
EMITENT   MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
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București. 
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Retragerea acreditării Școlii doctorale Drept din cadrul Academiei de Poliție 
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de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenți doctoranzi. 
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Școala doctorală Drept din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ din 

București asigură în continuare școlarizarea studenților doctoranzi deja 

înmatriculați la data retragerii acreditării școlii doctorale. 
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alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Articolul 5 
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