
 

 

 

 

 
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” 

 

ADMITERE 2017 

- OFERTĂ PUBLICĂ - 
DE ŞCOLARIZARE 

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - Academia Naţională 

de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează, în luna septembrie 2017, concursul de 

admitere la Programul de studii universitare de doctorat, de tipul doctorat ştiinţific,  

în domeniul „Informaţii şi Securitate Naţională”, în baza prevederilor Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, HG 681/2011 privind aprobarea Codului Studiilor Universitare de 

Doctorat, Regulamentului Şcolii doctorale, respectiv Regulamentului de organizare a 

admiterii la programul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2017-2018. 

 

I. INFORMAŢII GENERALE 

SCOPUL PROGRAMULUI 

 Programul este destinat dezvoltării resursei umane competente în domeniul 

„Informaţii şi Securitate Naţională", prin experienţa profesională și de cercetare finalizată 

şi, după susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor. 

 

Data de desfăşurare a colocviului de admitere 20 septembrie 2017 

Locul de desfăşurare a concursului de admitere sediul Academiei Naţionale de 

Informaţii „Mihai Viteazul" 

Durata studiilor de regulă 3 ani, în condiţiile legii 

Forma de învăţământ 

 

cu frecvenţă redusă, cu taxă şi 

cu frecvenţă, fără taxă 

Numărul de poziţii scoase la concurs  

pentru seria 2017-2020 

4 poziții 

Detalii privind poziţiile vacante de student-doctorand scoase la concurs, pentru fiecare conducător de 

doctorat, cu direcţiile de cercetare conexe acestor poziţii, precum şi tematica pusă în discuţie la colocviul de 

admitere, se găsesc în Anexa nr. 3. 

Taxă de înscriere 400 lei 
Taxa se achită la depunerea dosarului, la casieria Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul" sau 

prin virament bancar în contul RO35 TREZ 7012 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Sectorului 1, Cod 

fiscal 4204267, cu specificarea clară a numelui şi prenumelui candidatului, respectiv a destinaţiei sumei. 

 



 

 

II. ÎNSCRIEREA LA CONCURS  
PERIOADA DE ÎNSCRIERE 
Înscrierile pentru participarea la concursul de admitere se fac până la data de 15 

august 2017, de luni până vineri, între orele 0900 - 1300, la Secretariatul Şcolii doctorale din 

cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul", şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, 

telefon 0377721271, 0377721382.  
  

 CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE: 

 La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa:  

- absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă 

durată, organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master, 

organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de 

specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, ca 

fiind studii universitare de master.    

Înscrierea se face prin depunerea dosarului de înscriere şi completarea 

documentelor tip de înscriere (vezi Anexele 1-2). 

 Procedura de admitere la Programul de studii universitare de doctorat se 

desfăşoară în conformitate cu Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 şi Regulamentul de organizare a admiterii la 

studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2017 – 2018. 

 
 Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente: 

 Cerere de înscriere şi Fişa de înscriere (documente tip, Anexa 1 şi Anexa 2) 

 Curriculum vitae; 

 Lista lucrărilor publicate; 

 Copie a certificatului de naştere; 

 Copie a certificatului de căsătorie sau a altui act care certifică schimbarea 

numelui, dacă este cazul; 

 Copie buletin de identitate/carte de identitate; 

 Copie a diplomei de bacalaureat; 

 Copie a diplomei de licenţă sau echivalentul acesteia; 

 Copie a diplomei de master, cu anexele corespunzătoare; 

 Chitanţă privind achitarea taxei de înscriere; 

 Proiect de cercetare științifică. 

La momentul depunerii copiilor documentelor menţionate anterior, candidaţii vor 

avea asupra lor originalele acestora, în vederea certificării conformităţii cu originalul, 

potrivit prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 



 

 

nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative.   

 

CONCURSUL DE ADMITERE:  

 Constă într-o evaluare orală realizată în comisii de examen, special constituite, din 

câte doi membri (persoane abilitate din cadrul Școlii doctorale sau alte persoane cu 

competențe în ariile științifice specifice tematicilor de concurs, desemnate de Consiliul 

Școlii doctorale) și un președinte, în persoana conducătorului de doctorat care a propus 

poziția de student doctorand scoasă la concurs. În interiorul direcției de cercetare alese, 

candidatul prezintă, la admitere, o propunere de proiect de cercetare. 

 

TAXE DE ŞCOLARIZARE: 19.000 lei, după cum urmează: 

Anul I de studii (programul de studii universitare avansate): 5.000 lei  

          Anul II de studii (programul de cercetare ştiinţifică): 5.000 lei  

         Anul III de studii: 5.000 lei 

 Susţinerea tezei de doctorat: 4.000 lei 

  

În situaţia prelungirii programului individual de studii universitare de doctorat se 

plăteşte taxă de şcolarizare pentru fiecare an de prelungire, în cuantum de 4.000 lei. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Anexa nr. 1 

           ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII 
                          ,,MIHAI VITEAZUL” 
                        ŞCOALA DOCTORALĂ  
     „INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ"                                                    
 
        …….......................................................………… 
                   (numele şi prenumele candidatului)    
 
        
                                                                                                                  
                                                                                                   A P R O B 

                                                                                   
                         

 
 
 

RECTORULUI 

ACADEMIEI NAŢIONALE DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” 
 

 

 

 Vă rog să aprobaţi înscrierea mea la concursul de admitere la programul de studii 

universitare de doctorat în domeniul "Informaţii şi Securitate Naţională", 

sesiunea_________________, pentru conducătorul de doctorat____________________. 

 Menţionez că sunt absolvent al studiilor universitare de licenţă cu durata de  ___ ani, la 

Universitatea ________________________________, facultatea __________________ 

____________________, specializarea ________________________________________ şi al 

studiilor universitare de master, cu durata de ___ ani la Universitatea 

_________________________________, facultatea _____________________________, 

specializarea _____________________________________________________________. 

 Anexez dosarul de înscriere la concursul de admitere. 

Rog dispuneţi. 

  

 

                                                                                                       Semnătura 

                                                                                                  ............................... 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          

  



 

 

Anexa nr. 2 
  ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII 
                        ,,MIHAI VITEAZUL”                        
                ŞCOALA DOCTORALĂ 
     „INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ” 
    
          ................................................................... 
              ( numele şi prenumele candidatului)    
 

 
FIŞA DE ÎNSCRIERE 

pentru procedura şi concursul de admitere la doctorat 
în domeniul „INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ” 

 

Sesiunea ………………………… Forma de pregătire la doctorat: ………………… 

Numele şi prenumele candidatului (cu iniţiala tatălui) .......................................... 

.....................................................................................................  

Cod numeric personal  

             

 

Data şi locul naşterii: ziua ....... luna ........ anul ........... localitatea ................... judeţul……..... 

Domiciliul: strada ............................................. nr. ........... localitatea ................................... 

judeţul (sectorul) .................................... telefon: ................................................................... 

Cetăţenia ................................. naţionalitatea ....................................................................... 

Starea civilă (căsătorit/necăsătorit) ……………………………………………….……….…….. 

Profesia de bază ......................................... Locul de muncă ……………………...……….. 

Funcţia ..................................................................................................................................  

Studii: Forma de învăţământ ........................................... Anul absolvirii ……..… Academia 

(Universitatea), facultatea, specializarea 

.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

Data şi numărul diplomei de absolvire (licenţă) ……………………………….......................... 

Data şi numărul diplomei de master ...................................................................................... 

Limbi străine cunoscute ......................................................................................................... 

Cursuri postuniversitare de perfecţionare (specializare), urmate în ţară şi străinătate 

................................................................................................................................................ 

 
 
Data ...............................            Semnătura............................... 

 
 



 

 

Anexa nr. 3 

TEMATICĂ ȘI SUBIECTE  

SPECIFICE POZIȚIILOR SCOASE LA CONCURS 

 

 Prof. univ. dr. Cristian BARNA – 2 poziţii de student doctorand, în regim 

cu frecvenţă, fără taxă 

 

Ocuparea acestor două poziţii presupune încadrarea candidaţilor 
declaraţi câştigători ca asistenţi de cercetare pentru o perioadă 
determinată de trei ani.  

 
Poziţia 1 - Importanţa geostrategică a României în asigurarea unui climat de 

stabilitate în Regiunea Extinsă a Mării Negre. 
Subiecte de discuţie 
1. România – furnizor şi beneficiar de securitate la nivel regional și 
internațional 
2. Consecinţele geopolitice ale persistenţei „conflictelor îngheţate/hybrid war” 
în Regiunea Extinsă a Mării Negre 
3. Cooperarea în asigurarea securității în Regiunea Extinsă a Mării Negre. 
Contribuţia României 
 
Bibliografie recomandata: 
BARNA, Cristian: România între prieteni și dușmani, Decupaje geopolitice și hărți 
imagologice, Editura Militară, București 2014 
CHAUDET, Didier; Parmentier, Florent; Pelopidas, Benoit: Imperiul în oglindă. 
Strategii de mare putere în SUA şi Rusia, Editura Cartier, 2008 
CLAVAL, Paul: Geopolitică şi geostrategie. Gândirea politică, spaţiul şi teritoriul în 
secolul al XX-lea, Editura Corint, Bucureşti, 2001 
DUGHIN, Alexandr: Bazele geopoliticii si viitorul geopolitic al Rusiei, Editura 
Eurasiatica, Bucureşti 2011 
IONESCU, Mihail E (coord): Regiunea extinsă a Mării Negre, Editura Militară, 
Bucureşti, 2009 
KISSINGER, Henry: Diplomaţia,  Editura All, Bucureşti, 2007 
MAIOR, George Cristian: Noul Aliat. Regândirea politicii de apărare a României la 
începutul secolului XXI, Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Editura RAO, 2013 
MAIOR, George Cristian; Konoplyov, Sergei: Cunoaştere strategică  în zona extinsă a 
Mării Negre, Editura RAO, 2011 
MONGRENIER, Jean Sylvestre: Rusia ameninţă oare Occidentul?, Editura Cartier, 
Chişinău, 2010 

 
Poziţia 2 - Noi forme de extremism şi radicalizare în secolul XXI. Tendinţe de 
manifestare și perspective de elaborare a unor strategii de prevenire și 
combatere a acestora în era informațională 

Subiecte de discuţie  
1. Identificarea celor mai relevante forme de extremism şi radicalizare 
manifestate la început de secol 21,  
2. Strategii de prevenire şi combatere a extremismului şi radicalizarii în secolul 
XXI  
3. Bune practici instituţionale in prevenirea şi combaterea extremismului şi 
radicalizarii în secolul XXI, cu potenţial de replicabilitate şi relevanţă la nivel 
naţional 



 

 

 
Bibliografie recomandata: 
BARNA, Cristian: Terorismul, ultima soluţie? Marirea si decaderea Al Qaida, Editura 
TopForm, Bucureşti, 2011 
BARNA, Cristian: Jihad în Europa. În numele califatului terorii, Editura TopForm, 
Bucureşti, 2016 
CIOCULESCU, Șerban; Manea, Octavian, Petre, Silviu (coord): Fața întunecată a 
globalizării, Editura RAO, București, 2016 
 

 Prof. univ. dr. Marian SEBE – 1 poziţie de student doctorand, în regim cu 

frecvenţă redusă, cu taxă 

Poziția 3. Direcția de cercetare: Perspective ale intelligence de securitate în 

România secolului XXI. 

Subiecte de discuţie  
1. Înţelegerea conceptului de intelligence 
2. Clasificarea intelligence 
3. Evoluţia domeniului intelligence după al doilea război mondial 
 
Bibliografia recomandată: 
KENT, Sherman, Strategic Intelligence for American World Policy, Princeton 
university Press, 1949 
HERMAN, Michael, Intelligence Power in Peace and War, Cambridge University 
Press, 1996 
KRIZAN, Lisa, Intelligence Essentials for Everyone, Occasional Paper Number Six, 
Joint Military Intelligence College, Washington DC, June 1999 
COX, Jim, Intelligence: Definitions, Concepts and Governance, Social Affairs Division, 
Library of Parliament, Canada, December 21st 2009 
SCHREIER, Fred, Transforming Intelligence Services, national Defence Academy, 
Vienna and Geneva, January 2010 

 

 Prof. univ. dr. Gheorghe Teodoru ȘTEFAN – 1 poziţie de student 

doctorand, în regim cu frecvenţă redusă, cu taxă 

Poziția 4. Direcția de cercetare: Securitatea energetică 

Subiecte de discuţie  
1. Delimitare conceptuală şi termeni specifici 
2. Specificităţi naţionale 
3. Context regional şi european 

 

Bibliografie recomandată: 

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru Perioada 2015-2019, Administrația 
Prezidențială, 2015, 
(http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.p
df) 
Ghidul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru Perioada 2015-2019, 
Administrația Prezidențială, decembrie 2015 
(http://www.presidency.ro/files/userfiles/Ghid_SNApT_2015-2019_AP.pdf) 
Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, Guvernul 
României, Ministerul Energie, 2016 
(http://www.mmediu.gov.ro/app/webroot/uploads/files/2017-03-02_Strategia-
Energetica-a-Romaniei-2016-2030.pdf) 
BĂHNĂREANU, Cristian, Securitatea Energetică a României în Context European,  
Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”,  Bucureşti, 2010 

http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf
http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf
http://www.presidency.ro/files/userfiles/Ghid_SNApT_2015-2019_AP.pdf
http://www.mmediu.gov.ro/app/webroot/uploads/files/2017-03-02_Strategia-Energetica-a-Romaniei-2016-2030.pdf
http://www.mmediu.gov.ro/app/webroot/uploads/files/2017-03-02_Strategia-Energetica-a-Romaniei-2016-2030.pdf


 

 

http://www.iea.org/countries/non-membercountries/romania/ 
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/ 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_ro 
https://ec.europa.eu/commission/energy-union-and-climate/state-energy-union_ro 
http://www.business24.ro/articole/securitate+energetica+europa 
https://andreivocila.wordpress.com/2010/10/27/securitatea-energetica-a-uniunii-
europene-in-regiunea-marii-negre/ 
https://www.researchgate.net/publication/256050064_Securitatea_Energetica_a_Uniu
nii_Europene_Energetic_Security_of_the_European_Union 
https://www.dcnews.ro/securitatea-energetica-europeana-in-dezbatere-la-conferin-a-
centrului-roman-al-energiei-de-la-bruxelles_545192.html 
https://www.dcnews.ro/romania-centrul-de-securitate-energetica-al-europei-decizii-
cheie-la-bruxelles_544453.html 
http://energy-center.ro/actualitate-news/pentru-securitatea-energetica-cel-mai-
ambitios-proiect-de-import-gaze-agri-a-intrat-la-apa-ca-nabucco/ 
http://energy-center.ro/actualitate-news/securitatea-energetica-prioritate-zero-pentru-
romania/ 
http://www.ecomagazin.ro/securitatea-energetica-a-europei-ce-rol-poate-avea-
romania/ 
 

 

 

http://www.iea.org/countries/non-membercountries/romania/
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_ro
https://ec.europa.eu/commission/energy-union-and-climate/state-energy-union_ro
http://www.business24.ro/articole/securitate+energetica+europa
https://andreivocila.wordpress.com/2010/10/27/securitatea-energetica-a-uniunii-europene-in-regiunea-marii-negre/
https://andreivocila.wordpress.com/2010/10/27/securitatea-energetica-a-uniunii-europene-in-regiunea-marii-negre/
https://www.researchgate.net/publication/256050064_Securitatea_Energetica_a_Uniunii_Europene_Energetic_Security_of_the_European_Union
https://www.researchgate.net/publication/256050064_Securitatea_Energetica_a_Uniunii_Europene_Energetic_Security_of_the_European_Union
https://www.dcnews.ro/securitatea-energetica-europeana-in-dezbatere-la-conferin-a-centrului-roman-al-energiei-de-la-bruxelles_545192.html
https://www.dcnews.ro/securitatea-energetica-europeana-in-dezbatere-la-conferin-a-centrului-roman-al-energiei-de-la-bruxelles_545192.html
https://www.dcnews.ro/romania-centrul-de-securitate-energetica-al-europei-decizii-cheie-la-bruxelles_544453.html
https://www.dcnews.ro/romania-centrul-de-securitate-energetica-al-europei-decizii-cheie-la-bruxelles_544453.html
http://energy-center.ro/actualitate-news/pentru-securitatea-energetica-cel-mai-ambitios-proiect-de-import-gaze-agri-a-intrat-la-apa-ca-nabucco/
http://energy-center.ro/actualitate-news/pentru-securitatea-energetica-cel-mai-ambitios-proiect-de-import-gaze-agri-a-intrat-la-apa-ca-nabucco/
http://energy-center.ro/actualitate-news/securitatea-energetica-prioritate-zero-pentru-romania/
http://energy-center.ro/actualitate-news/securitatea-energetica-prioritate-zero-pentru-romania/
http://www.ecomagazin.ro/securitatea-energetica-a-europei-ce-rol-poate-avea-romania/
http://www.ecomagazin.ro/securitatea-energetica-a-europei-ce-rol-poate-avea-romania/

