
 
 

 
 

 

Call for papers 

„Spre o şcoală românească de studii de intelligence” 

  

 

Şcoala doctorală „Informaţii şi Securitate Naţională”, din cadrul 

Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, în parteneriat cu Şcoala 

Doctorală „Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate” din cadrul Universităţii 

„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, vă invită la a IVa ediţie a sesiunii de 

comunicări ştiinţifice cu tema „Spre o şcoală românească de studii de 

intelligence”.  

Evenimentul se va desfăşura pe 07  iulie 2017 la sediul Academiei 

Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” (Bucureşti, Şoseaua Odăi, nr. 20), 

începând cu ora 09.00.  

 

Scopul evenimentului este de a oferi un cadru de dezbatere academică 

pentru studenți doctoranzi cu privire la perspectivele de dezvoltare a studiilor 

de securitate şi intelligence în România. Prin această conferință, propunem 

crearea şi consolidarea de parteneriate în mediul academic, între şcoli 

doctorale cu domenii de cercetare circumscrise sferei studiilor de securitate şi 

intelligence.  

 

Formatul conferinței cuprinde patru secțiuni:  

Deschidere în plen 

Panel 1: Studiile de securitate şi intelligence în România. Actualitate şi 

perspective 

Panel 2: Teoretizarea studiilor de securitate. Între teoria şi practica securităţii 

naţionale 

Panel 3: Intelligence academic şi intelligence profesional în asigurarea 

securităţii naţionale  



 
 

 

 
 

 

Termene limită: 

16 iunie 2017 - înscrierea participanţilor prin trimiterea unui abstract şi a 

unei scurte biografii a autorului/autorilor la adresa scoaladoctorala@dcti.ro, cu 

menţionarea panel-ului în cadrul căruia va avea loc susţinerea. 

23 iunie 2017 – notificarea participanţilor ale căror contribuţii ştiinţifice sunt 

acceptate spre a fi prezentate 

30 iunie 2017 – confirmarea plăţii taxei de participare. Taxa de participare 

este de 150 lei şi se virează în contul RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 

4204267, Trezoreria Sector 1, Bucureşti, beneficiar Academia Naţională de 

Informaţii „Mihai Viteazul”, cu menţiunea taxă participare conferinţă SD 

2017. Taxa include publicarea în Proceedings-ul conferinţei, mapa 

evenimentului şi pauzele de cafea. 

04 iulie 2017 – trimiterea lucrărilor ce urmează a fi susţinute. Se vor indica 

modul de prezentare a lucrării şi tehnica necesară. Participarea la conferinţă şi 

publicarea în Proceedings sunt condiţionate de trimiterea lucrărilor până la 

data indicată. 

 

Fiecare participant se poate înscrie pentru participarea la conferinţă cu o 

singură lucrare, elaborată în limba română. 

 

Echipa de organizare: 

Prof. univ. dr. Cristian Barna 

Dr. Jeni Cîmpineanu 

Luminiţa Rodina 

Contact: scoaladoctorala@dcti.ro 
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