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I. ASPECTE GENERALE 

Art. 1 Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat 

în cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” se realizează în conformitate cu 

prevederile: 

 Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  

 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 HG nr. 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinului nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu 

completările şi modificările ulterioare; 

 Ordinului nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 

şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul școlar/universitar  2017-2018; 

 Regulmentul Școlii Doctorale Informații și Securitate Națională a IOSUD - Academia 

Națională de Informații „Mihai Viteazul”; 

 Prevederile Acordului de grant (Grant Agreement) nr. 722482 al proiectului 

ESSENTIAL - Evolving Security SciencE through Networked Technologies, 

Information policy and Law 

ANIMV este membru în cadrul proiectului ESSENTIAL, proiect finanțat de către Uniunea 

Europeană prin Programul de cercetare și inovare ”Orizont 2020”, axa „Maria Sklodowska Curie” 

care se desfășoară pe durata a patru ani. ESSENTIAL este un program de studii de tip European 

Joint Doctorate (EJD), care urmărește obținerea excelenței în domeniul studiilor universitare şi în 

cadrul căruia studiile doctorale sunt urmate în cotutelă. 

Art. 2 IOSUD-ANIMV organizează concurs de admitere pentru fiecare poziție vacantă de student-

doctorand propusă de conducătorii de doctorat pentru a fi ocupată în cadrul unei sesiuni de 

admitere ce vor avea loc în septembrie 2018.  

Art. 3 Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai 

absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară/ străinătate, conform art. 153 

alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

Art. 4 Conținutul și forma concursului de admitere, pentru sesiunea din luna septembrie 2018, 

sunt stabilite de către conducătorii de doctorat, cu consultarea Consiliului Şcolii Doctorale. 
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Art. 5 Conținutul și forma concursului de admitere pentru locurile aferente proiectului 

ESSENTIAL, pentru sesiunea septembrie 2018, sunt stabilite de comun acord de către membrii 

proiectului, reprezentanți ai fiecărei universități partenere în proiect, cu consultarea Consiliului 

Școlii Doctorale al IOSUD ANI MV;  

Art. 6 Persoanele interesate, după consultarea ofertei publice, optează, în mod definitiv (cu 

excepțiile prevăzute de lege), pentru una dintre pozițiile vacante și conducătorul de doctorat 

asignat acestei poziții, precum și pentru direcția de cercetare conexă poziției. 

Art. 7 Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la doctorat se face conform graficului de 

desfășurare a admiterii de la punctul III, prin depunerea dosarului de înscriere la secretariatul 

şcolii doctorale. 

Art. 8 Concursul de admitere la doctorat în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” se 

desfăşoară în campusul instituţiei, din sos. Odăi nr. 20–22, Bucureşti.  

Art.9 Concursul se poate desfăşura şi în sistem videoconferinţă, urmând ca, în termen de 24 de 

ore, membrii comisiei de concurs prezenţi la distanţă, să îşi comunice punctul de vedere în scris, 

prin mail, la adresa scoaladoctorală@dcti.ro sau fax, la numărul 0377 721 134.  

Art. 10 Perioada de desfăşurare pentru pozițiile aferente proiectului ESSENTIAL  

este 10 - 14.09.2018. Afișarea rezultatelor finale se va face pe data de 15.09.2018.  

Art. 11 Perioada de desfășurare a concursului pentru candidații, cetățeni români, pozițiile cu taxă 

și fără taxă, este 17 - 21.09.2018. Afişarea rezultatelor finale se va face pe data de 22.09.2018. 

Art. 12 Pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de 

doctorat se constituie o Comisie centrală de admitere, ai cărei membri sunt doi dintre membrii 

CSUD (Anexa nr. 3). 

Art. 13 La dispoziția Comisiei centrale de admitere se află Secretariatul Comisiei centrale de 

admitere (Anexa nr. 3) care asigură întocmirea documentelor de lucru ale Comisiei. 

Art. 14 Pentru fiecare poziție scoasă la concurs se stabilește o Comisie de admitere formată din 

cadre didactice din ANIMV sau din afara acesteia, care își desfășoară activitatea sub directa 

îndrumare a Comisiei centrale de admitere, în conformitate cu prezenta Metodologie.    

Art. 15 Decizia privind selecția candidatului pentru fiecare poziție vacantă scoasă la concurs 

aparține conducătorului de doctorat care supervizează respectiva poziție; 

Art. 16 Candidatul selectat de conducătorii de doctorat, pentru o poziție vacantă, poate fi 

înmatriculat numai în urma obținerii avizului favorabil al Consiliului Școlii Doctorale, Consiliului 

pentru Studii Universitare de Doctorat și aprobării Senatului universitar; 

Art. 17 Candidaţii selectaţi de conducătorul de doctorat pentru poziţiile scoase la concurs în 

cadrul proiectului ESSENTIAL vor fi înmatriculaţi doar în urma obţinerii avizului favorabil al 

Consiliului Şcolii Doctorale, şi doar după obținerea avizului specific impus de apartenenţa ANIMV 

la Serviciul Român de Informații și a scrisorii de acceptare la studii emisă de Ministerul Educaţiei 

Naţionale.  

Art. 18 După finalizarea procedurii de admitere și obținerea avizelor favorabile, după caz,  

persoana admisă este înmatriculată și obține calitatea de student-doctorand, numai după 

semnarea contractului de studii universitare de doctorat. 



 

4/14 

Art. 19 Școala doctorală asigură transparența procedurilor de selecție și admitere la doctorat, 

precum și accesul la aceste informații, prin afișarea pe pagina www.animv.ro.  

Art. 20 Pe locurile aferente proiectului ESSENTIAL pot candida doar persoane, cetățeni  străini, 

admiși în proiect.   

II. PROCEDURA DE ADMITERE  

A. LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT 

SAU ÎN REGIM CU TAXĂ  

Art. 21 Procedura de admitere la studii universitare de doctorat se referă la procesul de selecţie a 

candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand propusă de conducătorii de 

doctorat pentru a fi ocupată în sesiunea septembrie 2018. 

Art. 22 Pentru fiecare poziţie vacantă de student doctorand, conducătorii de doctorat definesc o 

direcţie de cercetare, precizată în oferta publică, în interiorul căreia persoana declarată admisă 

trebuie să-şi dezvolte teza de doctorat, pe baza unui Proiect de cercetare prezentat la admitere. 

Art. 23 (1) Înscrierea se realizează personal prin depunerea dosarului de concurs alcătuit din: 

- Cerere de înscriere (Anexa nr. 1); 

- Fișa de înscriere (Anexa nr. 2); 

- Curriculum vitae; 

- Lista lucrărilor publicate (unde este cazul); 

- Copie a certificatului de naştere; 

- Copia certificatului de căsătorie sau a altui act care certifică schimbarea numelui (dacă 
este cazul); 

- Copie a actului de identitate; 

- Copie a diplomei de bacalaureat; 

- Copie a diplomei de licenţă sau echivalentul acesteia; 

- Copie a diplomei de master; 

- Copii ale foilor matricole aferente studiilor efectuate; 

- Chitanță privind achitarea taxei de înscriere; 

- Proiect de cercetare științifică pe tema de cercetare aferentă poziției pentru care 
candidează. 

(2) La data înscrierii candidații vor prezenta originalele documentelor solicitate în copie, în 

vederea certificării conformității cu originalul, potrivit prevederilor OUG nr. 41/2016 privind 

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative. 

(3) Candidaţii care nu prezintă originalele documentelor de constituire a dosarului, nu se pot 

înscrie la concurs.   

Art. 24 La înscriere, după consultarea ofertei publice, prin completarea şi semnarea „fişei de 

înscriere”, persoanele interesate optează pentru un conducător de doctorat, pe una dintre poziţiile 

vacante, direcţia de cercetare fiind conexă respectivei poziții. 
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Art. 25 Pentru fiecare poziţie vacantă de student doctorand se constituie o Comisie de admitere, 

coordonată de Comisia centrală de admitere. Examinarea candidaţilor se va realiza în ordinea 

poziţiilor scoase la concurs şi a înscrierilor. 

Art. 26 Concursul de admitere constă într-o evaluare orală, realizată în comisiile de admitere 

constituite (Anexa 3), din câte doi membri (persoane abilitate din cadrul Şcolii doctorale sau alte 

persoane cu competenţe în ariile ştiinţifice specifice tematicilor de concurs, desemnate de 

Consiliul Şcolii Doctorale) şi un preşedinte, în persoana conducătorului de doctorat care a propus 

poziţiile de student doctorand scoase la concurs. 

Art. 27 În fiecare comisie, examinarea candidaţilor va viza trei obiective generale: 

- Stabilirea deţinerii de către candidaţi a unui nivel iniţial suficient de cunoaştere a 

domeniului de studii universitare de doctorat „Informaţii şi Securitate Naţională” (30 

puncte); 

▪ Diplome care să ateste participarea în cadrul unor cursuri/programe de 

formare/pregătire conexe tematicii abordată de poziția pentru care a aplicat – 17p; 

▪ Concordanța  diplomelor obținute în raport cu tematica de cercetare a poziției pentru 

care a aplicat; 

Program Grad de concordanță/relevanță Punctaj 

Licență Ridicat – pe domeniul poziției 13 

Mediu – domeniu conex 8 

Scăzut – din alt corp de studii 0 

Master Ridicat  13 

Mediu  8 

Scăzut  0 

 

- Stabilirea deţinerii de către candidaţi a unui nivel iniţial suficient de cunoaştere a 

problematicii specifice poziţiei pentru care aceştia au optat la înscriere, inclusiv prin 

existenţa unor preocupări /studii anterioare, valorificate eventual prin lucrările publicate 

(30 puncte); 

▪ Publicarea de articole (în calitate de autor) în reviste științifice cu prestigiu 

recunoscut sau în volumele unor manifestări științifice, care să fie conex temei de 

cercetare – 10p; 

▪ Participarea la evenimente științifice/sesiuni de comunicări/conferințe internaționale 

care tratează subiecte conexe temei de cercetare – 10p; 
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▪ Citări ale publicațiilor candidatului în alte lucrări științifice (articole, cărți, capitole de 

cărți, etc.) – 5p; 

▪ Participarea la exerciții/cursuri/programe de pregătire într-un domeniul conex 

tematicii de cercetare – 5p. 

- Evaluarea gradului de compatibilitate dintre competenţele şi direcţiile de cercetare 

declarate de conducătorul de doctorat care supervizează poziţia scoasă la concurs, 

respectiv intenţiile de dezvoltare prin doctorat, evidenţiate de candidat în propunerea de 

proiect de cercetare (40 puncte).   

▪ Corelarea obiectivelor stabilite în proiectul de cercetare cu obiectivele poziției 

scoase la concurs – 10p; 

▪ Relevanța expertizei deținute de candidat pentru tematica poziției scoase la 

concurs – 10p; 

▪ Caracterul de noutate și inovativitate al proiectului de cercetare și al direcției 

asumate prin programul doctoral – 10p; 

▪ Existența unui demers metodologic adecvat în raport cu tematica de cercetare a 

poziției pentru care a aplicat – 10p. 

Art. 28 Membrii şi preşedintele fiecărei comisii de admitere evaluează, pentru fiecare candidat, 

prin completarea de fişe de evaluare, îndeplinirea obiectivelor, acordând pentru fiecare dintre 

acestea până la 100 de puncte. 

Art. 29 Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a punctajului obţinut 

pentru cele două obiective punctate (media pentru fiecare obiectiv este media punctajului acordat 

de membrii şi preşedintele fiecărei comisii). 

Art. 30 Selecţia candidatului la doctorat este realizată, pentru fiecare poziţie vacantă, de 

conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie, dintre candidaţii care au obţinut un 

punctaj mediu de cel puţin 70 de puncte, respectiv media 7,00. 

Art. 31 După examinarea tuturor candidaţilor înscrişi, fiecare comisie de admitere întocmeşte un 

proces-verbal ce va conţine numele candidatului selectat de conducătorul de doctorat, preşedinte 

al comisiei, pentru a ocupa poziţia scoasă la concurs, proces-verbal ce va fi înaintat Consiliului 

Şcolii Doctorale pentru avizare.  

Art. 32 Consiliul Şcolii doctorale analizează propunerile conducătorilor de doctorat privind 

candidaţii selectaţi în urma colocviului de admitere şi comunică CSUD și Senatului ANIMV, spre 

aprobare, lista candidaţilor declaraţi ADMIS la sesiunea de admitere septembrie 2017 şi 

declanşează demersurile pentru înmatricularea acestora. 

Art. 33 Rezultatele evaluării orale nu pot fi contestate. 

Art. 34 În termen de 48 de ore după afişarea rezultatelor finale, persoanele care nu se regăsesc 

pe lista candidaţilor declaraţi ADMIS pot să îşi retragă dosarul de înscriere de la secretariatul 

Şcolii doctorale.   
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B. LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN REGIM FĂRĂ TAXĂ, DE TIP EJD,  ÎN 

COTUTELĂ 

Art. 35 Procedura de admitere la studii universitare de doctorat în cotutelă se referă la procesul 

de selecție a candidaților, cetăţeni străini, pentru fiecare poziție vacantă de student-doctorand 

coordonată de ANIMV în cadrul proiectului ESSENTIAL, spre a fi ocupată în sesiunea de 

admitere septembrie 2018. 

Art. 36 Pentru fiecare poziție vacantă de student-doctorand, direcțiile de cercetare (precizate în 

oferta publică), au fost stabilite în cadrul proiectului și se regăsesc în textul acestuia (Grant 

Agreement nr. 722482) și, în baza acestora, candidatul va prezenta la admitere o propunere de 

proiect de cercetare. 

Art. 37 (1) Înscrierea se realizează prin trasmiterea pe adresa de e-mail animv@sri.ro a 

„dosarului de înscriere” alcătuit din: 

- Copie şi traducere legalizată a certificatului de naştere; 

- Copie a actului care atestă domiciliul în străinătate; 

- Cerere de eliberare a scrisorii de acceptare la studii în două exemplare; 

- Copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, 

autentificată de autorităţile de resort din ţara emitentă; 

- Copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentul acesteia, autentificată 

de autorităţile de resort din ţara emitentă; 

- Copie şi traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată 

de autorităţile de resort din ţara emitentă; 

- Foi matricole – copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 

- Certificat medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că 

persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte 

afecţiuni incompatibile cu statutul de doctorand; 

- scrisoare de intenţie; 

-  CV cu listă de publicații (unde este cazul);  

- copie a certificatului de atestare a limbii engleze (dacă studiile absolvite nu au fost urmate 

în limba engleză). 

(2) Originalele documentelor solicitate în copie vor fi prezentate pentru certificarea conformității cu 

originalul cel târziu la data semnării contractului de studii.   

(3) Pentru candidaţii din categoriile prevăzute de art 3, lit. a-d, respectiv art 5 ale Ordinului MEN 

6121/2016, este necesară recunoaşterea actelor de studii de către Centrul Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. Demersurile de recunoaştere a actelor de studii vor fi 

efectuate fie individual, fie de către ANIMV, la solicitarea expresă a candidatului, însoţită de 

documentele prevăzute de ordinul menţionat. 

Art. 38 După înscrierea candidaților, dosarele acestora sunt evaluate de către conducătorul 

principal de doctorat, cu consultarea conducătorului secund de doctorat, iar persoanele care 

mailto:animv@sri.ro
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îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate pentru înscrierea la acest program de doctorat și au 

dosarele complete, sunt declarate eligibile și sunt invitate la procesul de admitere. 

Art. 39 (1) Concursul de admitere constă în evaluarea și ierarhizarea dosarelor de către o 

comisie de admitere, special constituită, alcătuită din: 

- Conducătorul de doctorat (reprezentantul ANIMV în proiect); 

- Un reprezentant din partea ANIMV, membru în cadrul proiectului; 

- Un reprezentant desemnat din partea universității secunde;  

- Reprezentantul Școlii Doctorale ANIMV (în calitate de secretar al comisiei). 

(2) În fiecare comisie, examinarea candidaţilor va viza trei obiective generale: 

a) Parcursul educativ al candidatului  (20 puncte- calificări); 

i. Certificate care să ateste participarea în cadrul unor cursuri/programe de 

formare/pregătire conexe tematicii abordată de poziția pentru care a aplicat – 7p; 

ii. Concordanța  diplomelor obținute în raport cu tematica de cercetare a poziției pentru 

care a aplicat; 

Program Grad de concordanță/relevanță Punctaj 

Licență Ridicat – pe domeniul poziției 13 

Mediu – domeniu conex 8 

Scăzut – din alt corp de studii 0 

Master Ridicat  13 

Mediu  8 

Scăzut  0 

 

b) Cunoașterea problematicii specifice poziției pentru care candidatul s-a înscris, inclusiv prin 

existența unor preocupări/studii anterioare și dovedirea competențelor pentru activitatea 

de cercetare (30 puncte – experiență); 

i. Publicarea de  articole în reviste științifice cu prestigiu recunoscut sau în volumele 

unor manifestări științifice, care să fie conex temei de cercetare – 10p; 

ii. Participarea la evenimente științifice/sesiuni de comunicări/conferințe internaționale 

care tratează subiecte conexe temei de cercetare – 10p; 

iii. Citări ale publicațiilor candidatului în alte lucrări științifice (articole, cărți, capitole de 

cărți, etc.) – 5p; 
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iv. Participarea la exerciții/cursuri/programe de pregătire într-un domeniul conex tematicii 

de cercetare – 5p; 

c) Proiect pe tematica scoasă la concurs  (30 puncte –adecvare); 

i. Corelarea obiectivelor stabilite în proiectul de cercetare cu obiectivele poziției scoase 

la concurs – 5p; 

ii. Relevanța expertizei deținute de candidat pentru tematica poziției scoase la concurs – 

10p; 

iii. Caracterul de noutate și inovativitate al proiectului de cercetare și al direcției asumate 

prin programul doctoral – 10p; 

iv. Existența unui demers metodologic adecvat în raport cu tematica de cercetare a 

poziției pentru care a aplicat – 5p ; 

(3) Acceptarea la studii este condiţionată şi de promovarea unui test de cunoştinţe lingvistice de 

limba engleză organizat de ANIMV.  

(4) Promovarea testului de cunoştinţe lingvistice nu este necesară în cazul candidaţilor care 

prezintă documente de studii eliberate de instituţii de învăţământ cu predare în limba engleză.  

Art. 40 Fiecare membru al comisiei realizează evaluarea individuală, iar punctajul final acordat 

candidatului rezultă din media aritmetică a evaluărilor individuale. 

Art. 41 Pentru a fi declarați ADMIS, candidații trebuie să îndeplinească un minim de 70 de 

puncte, respectiv media 7.00. Pozițiile scoase la concurs sunt ocupate în ordinea punctajului 

obținut în urma concursului de admitere. 

Art. 42 Pentru pozițiile neocupate în urma primei sesiuni de admitere, se va organiza o nouă 

sesiune de admitere, care va urma pașii anteriori. 

Art. 43 Concursul de admitere se va desfășura în limba engleză.  

Art. 44 Rezultatele evaluării orale nu pot fi contestate. 

Art. 45 După examinarea tuturor candidaților înscriși, comisia de admitere întocmește un proces 

verbal, ce va conține situația candidaturilor, proces verbal care va fi înaintat Consiliului Școlii 

Doctorale, pentru informare și avizare. 

Art. 46 (1) Candidații vor parcurge o etapă de verificări specifice.  

(2) De asemenea, la solicitarea candidaților, ANIMV va comunica MEN – DGRIAE cererile 

candidaţilor propuşi pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, însoţite de o copie a 

dosarelor candidaţilor constituite conform prevederilor art. 4.  

(3) După analiza dosarelor, MEN emite scrisorile de acceptare la studii, acestea fiind singurele 

documente necesare şi obligatorii pentru înmatricularea cetăţenilor străini la studii în România.  

Art. 47 Pe baza procesului verbal înaintat de comisia de admitere, avizului rezultat în urma 

verificărilor specifice menţionate de art. 13 şi a scrisorilor de acceptare la studii emise de MEN, 

Consiliul Școlii Doctorale comunică CSUD și Senatului ANIMV lista candidaților declarați ADMIS 
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la sesiunea de admitere septembrie 2018 și declanșează demersurile pentru înmatricularea 

acestora.  

III. GRAFICUL DERULĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE  

A. PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT FINANŢATE DE LA BUGETUL DE 

STAT SAU ÎN REGIM CU TAXĂ 

 16 iulie -31 august 2018 - sesiune de înscrierea candidaţilor; 

 03 - 07 septembrie 2018 - studierea dosarelor candidaţilor; 

 10 - 14 septembrie - constituirea comisiilor de admitere; 

 17 - 21 septembrie - desfăşurarea concursului de admitere; 

 22 septembrie – comunicarea rezultatelor; 

 24 – 28 septembrie 2018 – avizarea rezultatelor admiterii de către Consiliul Şcolii 
Doctorale şi Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat și aprobarea de către Senat. 

B. PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT DE TIP EJD, ÎN COTUTELĂ 

 07 - 31 mai 2018: sesiune de înscriere a candidaților; 

 04 – 07 iunie 2018: studierea dosarelor candidaţilor şi validarea preliminară a 
candidaturilor; 

 10 iunie – 20 iulie 2018: verificări interne 

 23 iulie - înaintarea dosarelor candidaţilor pentru obţinerea scrisorilor MEN de acceptare la 
studii (dacă este cazul); 

 10 - 14 septembrie 2018 – desfășurarea admiterii; 

 15 septembrie – comunicarea rezultatelor admiterii; 

 24 – 28 septembrie 2018 – avizarea rezultatelor admiterii de către Consiliul Şcolii 
Doctorale şi Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat și aprobarea de către Senat. 

IV. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 48 (1) Coordonarea concursului de admitere pentru studii universitare de tip EJD, în cotutelă, 

revine reprezentatului ANIMV în cadrul proiectului ESSENTIAL. 

(2) Coordonarea concursului de admitere pentru studii universitare de doctorat finanţate de la 

bugetul de stat sau în regim cu taxă revine directorului Școlii Doctorale.  

Art. 49 (1) La finalul sesiunii de admitere, pentru poziţiile finanţate de la bugetul de stat sau în 

regim cu taxă, directorul Școlii Doctorale va întocmi un raport privind desfăşurarea activităţii, 

raport ce urmează a fi aprobat de rectorul ANIMV şi prezentat spre informare Senatului 

universitar.  

(2) La finalul activităţii, coordonatorul sesiunii de admitere la studii universitare de tip EJD, în 

cotutelă, va întocmi un raport privind desfăşurarea activităţii ce va fi înaintat spre avizare şi 

aprobare conducerii ANIMV şi prezentat spre informare Senatului universitar. 

Art. 50. Prezentul regulament se aplică pentru sesiunea de admitere - Septembrie 2018. 
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Art. 51. Pentru detalii candidaţii se pot adresa la Şcoala doctorală, la numărul de telefon 

0377721271 şi pot consulta site-ul ANIMV, la adresa www.animv.ro. 

 

MODEL                                            Anexa nr.1 
            ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII 
                          ,,MIHAI VITEAZUL” 
                        ŞCOALA DOCTORALĂ  
     "INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ"                                                    
 
        …….......................................................………… 
                   (numele şi prenumele candidatului)    
 
        
                                                                                                                 

                                                                                   
                         

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 

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

 
                                                                                                       

  

 
Domnului Rector al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” 
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Alăturat anexez următoarele:  
1. copie a diplomei de bacalaureat şi foaia matricolă aferentă;  
2. copie a diplomei de licenţă sau diploma echivalentă şi foaia matricolă/ suplimentul la diplomă;  
3. copie a diplomei de master;  
4. în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii universitare de licență sau master în 
instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate vor prezenta la înscriere dovada 
echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere și Echivalare a Diplomelor, din 
cadrul Ministerului Educației Naționale, în condițiile legii;  
5. copie a certificatului de naştere;  
6. copie a cărţii de identitate;  
7. copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui pentru cei 
care şi-au schimbat numele;  
8. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);  
9. declaraţie pe proprie răspundere privind parcurgerea altor programe de studii universitare de 
doctorat cu finanţare de la bugetul de stat;  
10. un dosar plic;  
11. dovada achitării taxei de înscriere.  
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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............................... 
 

 

 
Domnului Rector al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” 
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Anexa nr. 3  
 
 

 
COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE 

(se stabilește prin Ordin de Zi pe Unitate) 
   

Președinte:         Rectorul/Comandantul  sau prorectorul/locțiitorul comandantului 

ANIMV 

Membri:                Membri CSUD 

Secretar         Șeful Secretariatului Academiei 

 
 
 

COMISII DE ADMITERE 
 

 (se stabilesc prin Ordin de Zi pe Unitate) 
 

 
Preşedinte:  Conducătorul de doctorat, titularul poziţiei scoase la 

concurs  
Membri:  Conducători de doctorat, membri ai Şcolii Doctorale 

„Informaţii şi securitate naţională” 
Secretar:  Persoane desemnate din cadrul Secretariatului 

Academiei, Biroul Administrare Programe Studii şi Relaţii 
Instituţionale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


