
 

 

 
A C A D E M I A   R O M Â N Ă 

ŞCOALA DE STUDII AVANSATE A ACADEMIEI ROMÂNE 

DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE ECONOMICE, SOCIALE ŞI JURIDICE 

INSTITITUL DE CERCETĂRI JURIDICE ”Acad. Andrei Rădulescu” 

 
 
I. Rezultatele privind eligibilitatea candidaților înscriși la colocviul de admitere la doctorat -  sesiunea octombrie 

2022.  Conformitatea dosarelor 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 II. Planificarea colocviului de admitere la doctorat domeniul ”Drept 

Colocviul de admitere la doctorat va avea loc la sediul Institutului de Cercetări Juridice (Casa Academiei, Calea 

13 Septembrie nr.13, aripa Est, et. 4, astfel : 

 

Specializarea ”Dreptul muncii și securității sociale”  

Data susținerii colocviului de admitere : 10 octombrie 2022 

              

 

 

 

 

 

 

 

 Specializarea ”Drept penal, Drept procesual penal” 

 Data susținerii colocviului de admitere : 11 octombrie 2022 

 
Număr 

candidați 

înscriși 

Nr.locuri 

disponibile, fără 

stipendiu 

 

Ora 

 

Sala 

3 2 10,00 4254 

  

NOTA 

- absolvenții cu diplomă de licență în alt domeniu decât ”Drept” sau pentru cei care au absolvit în 

domeniul ”Drept”, dar notele obținute la disciplinele din domeniul de doctorat, rezultate din foia 

matricolă, sunt sub 8,00 (opt), vor susține un examen suplimentar sub forma unor întrebări din 

specializarea domeniului; 

- pentru declararea candidaților admiși/respinși comisia va ține cont numai de media obținută la 

colocviul de admitere la doctorat, cu condiția ca media la examenul la disciplina/specializarea din 

domeniul de doctorat să fie de cel puțin 8,00 (opt), iar calificativul la examenul de competență 

lingvistică la care nivelul minim să fie B2, conform cadrului de referință al Consiliului Europei (sunt 
condiții eliminatorii). 

- media minimă de admitere la doctorat este 8,00 (opt). Media se calculează cu două zecimale fără 

rotunjire. 
          

Nr. 

crt. 

ID 

candidat 

Admis/Respins 

1 209 Admis 

2 210 Admis 

3 211 Admis 

4 213 Admis 

5 214 Admis 

6 216 Admis 

 

Număr 

candidați 

înscriși 

 

Nr.locuri 

disponibile, fără 

stipendiu 

Ora Sala 

3 3 9,00 4254 
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