
ORDIN  Nr. 5864/2020 din 22 octombrie 2020 

pentru retragerea acreditării Şcolii doctorale Ordine publică şi siguranţă 

naţională din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1038 din 6 noiembrie 2020 

 

    Luând în considerare: 

    - Raportul extern de evaluare întocmit de Consiliul de Etică şi Management 

Universitar, înregistrat la Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 

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

la Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu nr. 36.053 din 19.10.2020, 

    în temeiul: 

    - art. 170 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

    - art. 10 din Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a 

sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.200/2020; 

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

funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare, 

 

    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1 

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

Şcolii doctorale Ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul Academiei de 

Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti. 

    ART. 2 

    Retragerea acreditării Şcolii doctorale Ordine publică şi siguranţă naţională din 

cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti implică 

retragerea dreptului şcolii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru 

selectarea de noi studenţi doctoranzi. 

    ART. 3 

    Şcoala doctorală Ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul Academiei de 

Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti asigură în continuare şcolarizarea 

studenţilor doctoranzi deja înmatriculaţi la data retragerii acreditării şcolii 

doctorale. 

    ART. 4 

    Reacreditarea şcolii doctorale se poate obţine după cel puţin 5 ani de la 

pierderea acestei calităţi, numai în urma reluării procesului de acreditare, conform 

art. 170 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



    ART. 5 

    Direcţia generală învăţământ universitar şi Academia de Poliţie "Alexandru 

Ioan Cuza" din Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. 6 

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

 

                              Ministrul educaţiei şi cercetării, 

                              Cristina Monica Anisie 
 

    Bucureşti, 22 octombrie 2020. 

    Nr. 5.864. 

 

                              --------------- 


