
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 

 
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII 

„MIHAI VITEAZUL” 
 
 
 

ADMITERE 2016 
 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 
 

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”,  în  calitate  de Instituţie 
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-ANIMV), desfășoară, în sesiunea 
septembrie 2016, concursul de admitere la  Programul  de  studii  universitare  de  
doctorat, de  tipul  doctorat ştiinţific,  în  domeniul   „Informaţii  şi  securitate  naţională”.  

I. INFORMAŢII GENERALE 
SCOPUL  PROGRAMULUI: 
De a asigura dezvoltarea resursei umane competente, în domeniul „Informaţii şi 

securitate naţională”, printr-o experienţă profesională de cercetare,  finalizată,  după  
susţinerea   tezei  de doctorat,   prin acordarea  titlului   de  doctor,  în condițiile legii. 

 
NUMĂRUL  DE LOCURI  SCOASE  LA  CONCURS: 3 

Detalii privind pozițiile vacante de student-doctorand scoase la concurs, pentru fiecare 
conducător de doctorat, cu direcțiile de cercetare conexe acestor poziţii, precum şi 
tematica pusă în discuţie la colocviul de admitere, se găsesc în Anexa nr. 1 şi în Anexa 
nr. 2). 
 

Înscrierea candidaților: 22.08 – 02.09. 2016 
Perioada de desfăşurare a concursului: 30.09.2016 
Durata programului:                                                                            de regulă 3 ani 
Forma de învăţământ:                                                     cu frecvenţă redusă, cu taxă 
Taxa  de înscriere 400  lei 

Taxa de înscriere se achită la depunerea dosarului. 
 
Locul de desfășurare a concursului de admitere: sediul  Academiei  Naţionale   de  Informaţii   
„Mihai Viteazul”.
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II. ÎNSCRIEREA LA CONCURS 
PERIOADA   DE ÎNSCRIERE 
Înscrierile  pentru   participarea   la   concursul   de  admitere   se  fac   în   perioada  

22 august - 02 septembrie 2016, 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 învățământului 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 privind organizarea studiilor universitare, 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 CANDIDAŢILOR 
Se face prin depunerea dosarului de înscriere şi completarea documentelor tip de 

înscriere, prin care persoanele interesate, ce îndeplinesc condițiile necesare, în urma 
consultării ofertei publice, optează să concureze pentru ocuparea unei poziții vacante de 
student doctorand. 

Dosarul de înscriere va  conţine următoarele documente: 
Curriculum vitae (tip Europass – semnat pe fiecare pagină); 
ista lucrărilor publicate (semnată pe fiecare pagină); 

Copie legalizată* după diploma de licenţă  sau  echivalentă,  în   cazul absolvenților 
studiilor universitare de lungă durată, organizate conform Legii învățământului nr. 84/1995, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Copie legalizată* după diploma de master, în cazul absolvenților ciclului de studii 
universitare de master, organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Copie după documentul de studii* (tradus şi legalizat), în cazul absolvenţilor 
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; 

*  cu suplimentul la diploma (dacă diploma prevede un asemenea  document). 

Copie legalizată după  certificatul  de căsătorie  sau  alt  act  care certifică 
schimbarea numelui, dacă este cazul; 
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Chitanţă privind achitarea taxei de înscriere; 

Copie după documentul de identitate: buletin/carte de identitate, valabil cel puțin 
încă 60 de zile, după data înscrierii la concursul de admitere; 

Copie după alte documente de absolvire, relevante pentru doctorat; 

Fișa de înscriere** (Anexa nr. 3, completată și semnată pe fiecare pagină). 

Fișa de înmatriculare** (Anexa  nr. 4, completată  și semnată pe fiecare pagină); 
ropunere de proiect de cercetare** (întocmit conform structurii prezentate în  

Anexa  nr. 5 și semnat pe fiecare pagină). 
**  structura documentelor sau formularele necesare sunt prezentate în anexe. 

Absolvenții programelor de master, care au susținut cu succes lucrarea de disertație în 
sesiunea 2015-2016, fără a primi diploma de master, până la data înscrierii, vor prezenta o 
adeverință eliberată de instituția de învățământ unde au absolvit, cu obligația de a prezenta 
documentele originale și copia legalizată, până la finalul semestrului I al studiilor universitare 
de doctorat (28 februarie 2017). 

Neprezentarea diplomei în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul 
menționat anterior, duce la pierderea locului obținut în urma admiterii. 

În vederea constituirii dosarului de înscriere, persoanele interesate vor descărca 
formularele necesare, anexate ofertei publice. 

Pentru a fi acceptat,dosarul de înscriere trebuie să fie complet  şi  corect întocmit,  
iar documentele prinse într-un  dosar  de  plastic  cu şină. 

 
III. INFORMAȚII   SUPLIMENTARE: 
Se pot obține pe perioada de înscriere de  la  Secretariatul  Şcolii  doctorale  sau  

direct la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai  Viteazul”. 
TAXELE 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/an. Taxele 
anuale se pot achita şi în două tranşe, în primele două săptămâni ale fiecărui semestru. 
Pentru anul I de studii, prima tranşă se plăteşte imediat după comunicarea rezultatelor 
admiterii, la semnarea contractului de studii. Calitatea de student doctorand decurge de la data 
semnării contractului. 
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Anexa nr. 1 
 
 
 

POZIŢII VACANTE DE STUDENT-DOCTORAND SCOASE LA CONCURS, 
PENTRU FIECARE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, 

CU DIRECŢIILE DE CERCETARE CONEXE ACESTOR POZIŢII 
 
 
 
 

 ■ Prof. univ. dr. Irena CHIRU – 2 locuri 
Poziţia 1. Direcţia de cercetare: Reconfigurări ale extremismului şi terorismului pe 
fondul emergenţei Social Media 
Poziţia 2. Direcţia de cercetare: Intelligence competitiv pentru România 2030 

 
 ■ Conf. univ. dr. Ella Magdalena CIUPERCĂ – 1 loc 

Poziţia 3. Direcţia de cercetare: Cultura de securitate şi procesul de comunicare 
publică 
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Anexa nr. 2 
 

TEMATICA GENERALĂ PUSĂ ÎN DISCUȚIE 
LA COLOCVIUL DE ADMITERE1 

 

1. Securitate modernă: paradigme şi concepte, domenii/componente, dimensiuni,  
factori de insecuritate, areale  de (in)securitate,  mediul  internaţional  de  securitate, 
homeland  security; 

2. Securitate   naţională:   clarificări   conceptuale,   tipologie,    dimensiuni, 
caracteristici (integrată, integratoare, comprehensivă etc.), forţe şi mijloace (resurse, 
management,   viziuni); 

3. Securitate şi apărare: în viziunea naţională, specificităţi NATO şi UE, dilema 
factorului  politic,  starea  de securitate,  rezolvări   strategice; 

4. Instituţii de securitate internaţionale: NATO, UE, OSCE, ONU, iniţiative  de 
securitate,  forţe de securitate  internaţionale,  misiuni  de securitate     internaţională; 

5. Doctrine, politici şi strategii de securitate: apartenenţă, principii, elaborarea, 
implementarea,  stări  de (in)securitate,   cooperarea   de  securitate,  comunităţi   de 
securitate,  coaliţii  de securitate. 

6. Globalizare şi securitate: confruntarea de idei,  dinamică, diseminare,  
complexitate,   antiglobalizare,   securitate  globală,   globalizarea  securităţii; 

7. Strategia naţională de apărare: principii, context,  conţinut,  provocări,  soluţii,  
viziuni; 

8. Dimensiunile securităţii naţionale: economică, societală, pacifică, de mediu, 
militară,   juridică, internaţională; 

9. Intelligence  modern: opţiune   de  definire,   conţinut,   ciclul   informaţional, 
tipologie; 

10. Spaţiul informativ integrat: Clubul de  la  Berna, congrese  internaţionale, 
comunităţi   de informaţii; 

11. Strategia de informaţii: loc, rol, prioritate, structuri de informaţii, 
contrainformaţii  şi  de  securitate,  confruntarea  informaţională,  fluxul info-decizional; 

12. Comunitatea naţională de informaţii: definiţii, principii  de organizare şi 
funcţionare,  componente,  cooperarea  interagenţie; 

13. Servicii de informaţii: tipologie, organizare, misiuni, aport de securitate 
internaţională; 

14. Controlul  asupra  serviciilor de  informaţii: Raportul Geneva,  organizare, 
tipologie,   misiuni,  informare; 

15. Doctrina de informaţii,  contrainformaţii şi  securitate:  aspecte  naţionale, 
aspecte  NATO,  cooperarea  şi misiuni  internaţionale,  lecţii  învăţate; 

16. Infrastructuri critice: delimitări conceptuale, criticitate, protecţie, rezilienţă, 
management; 

17. Terorismul  internaţional: definire,  operaţionalizare,   strategii   acţionale,   
protecţie,  contracarare,  preempţiune,   misiuni,  noul  fenomen; 

18. Securitate  privată:  fundamente,  principii, capabilităţi,  cooperare, studii de  caz; 
19. Intelligence şi putere de securitate: tendinţe, realizări naţionale, participare 

internaţională,  capabilităţi   de securitate; 
20. Fenomene, procese, evenimente şi tendinţe în mediul internaţional de 

securitate:   identificare,  definire,  corelaţie  şi determinări,  prevenire. 

1 Pentru pregătire, candidaţii vor  folosi informaţii disponibile din surse deschise. 
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TEMATICĂ ŞI SUBIECTE SPECIFICE 
POZIŢIILOR SCOASE LA CONCURS2 

 
 

 ■ Prof. univ. dr. Irena CHIRU – 2 locuri 
Poziţia 1.  Direcţia de cercetare: Reconfigurări ale extremismului şi 
terorismului pe fondul emergenţei Social  Media. 
Subiecte de discuţie: 
1. Transformarea intelligence; 
2. Cultura de intelligence; 
3. Cooperarea în intelligence. 

 
Poziţia 2. Direcţia de cercetare: Intelligencecompetitiv pentru România 2030 
Subiecte de discuţie: 
1. Transformarea intelligence; 
2. Cultura de intelligence; 
3. Cooperarea în intelligence. 

 
 

 ■ Conf. univ. dr. Ella Magdalena CIUPERCĂ – 1 loc 
Poziţia 3. Direcţia de cercetare: Cultura de securitate şi procesul de 
comunicare publică 
Subiecte de discuţie: 
1. Procesele de influenţă socială şi comunicare publică; 
2. Dimensiunea culturii de securitate. 

2 Pentru pregătire, candidaţii vor  folosi informaţii disponibile din surse deschise. 
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IOSUD Anexa nr. 3 
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII 

„MIHAI VITEAZUL” 
ŞCOALA DOCTORALĂ 

 
APROB 

Directorul Şcolii doctorale 
 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE* 
la concursul  de admitere  la doctorat,  sesiunea  septembrie   2016, 

în domeniul  „INFORMAŢII  ŞI SECURITATE   NAŢIONALĂ” 
pentru  poziția vacantă  nr. propusă  de conducătorul  de  doctorat 

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

.........................................................................nume  purtat   anterior    …………………........ 
Cod numeric  personal  _    _       _    _   _ 
Data şi locul naşterii: zz/ll/aaaa……...........  localitatea ...................  …….judeţul…….......…....... 
Domiciliul: localitatea..........................................strada............................ ......................nr........... 
judeţul  (sectorul)  ............................telefon:  ...................... 
Cetăţenia ......................naţionalitatea   .........................Starea   civilă (căsătorit/necăsătorit) 
Profesia de bază ….......……………………….……….…….. ………………………………………... 
Locul de muncă ……….......……………...……….. …………………………………………………... 
Funcţia ..................................................................................................................................... …. 

Studii universitare relevante (forma de învăţământ, anul absolvirii, universitatea, facultatea, 
specializarea): 
1.  .................................................................................................................................................... 
Data şi numărul  diplomei de absolvire (studii de lungă  durată,  conf.  L84/1995) ……..........…..… 
2. …………………………………………………………………………………………………….......... 
Data şi numărul diplomei de absolvire (master, conf.  L288/2004) …………………………............. 
3. ………………………………………………………………………………………………….............. 
Data şi numărul diplomei de studii în străinătate (recunoscute  ca master) …………………........... 
4. ................................................................................................................................................... 

Data şi numărul diplomei de absolvire (licență, conf. L288/2004) ………………………….............. 
5. ……………………………………………………………………………………………….................. 
Data şi numărul diplomei de absolvire (master, anterior aplicării L288/2004) ……………….......... 
6. ………………………………………………........…………………………………………………....... 

Data şi numărul  diplomei de absolvire (doctorat) ………………...................................................... 
*se  listează pe o singură filă (față-verso) 
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Cursuri postuniversitare, urmate în ţară şi străinătate,  relevante  pentru pregătirea doctorală 
(anul absolvirii, universitatea, facultatea, denumirea programului, seria și nr. certificatului de 
absolvire): 
1...................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………...............………………………. 
2. ………………………………………………………………………................………………………... 

………………………………………………………………………...............……………………………. 
3. ………………………………………………………………..............…………………………………. 

……………………………………………………………………................……………………………… 
 
 
Participarea la alte programe de pregătire considerate relevante: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Limbi străine cunoscute  și nivelul  de cunoaștere: 

1. …………………...................................................... 
2. …………………………………………………….…… 

3. ……………………………………………………..….. 
 
Alte informaţii, care vă recomandă pentru abordarea unui doctorat în domeniul „Informații și 
securitate națională”. 

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

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

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

............................................................................................................................................. 
Observaţii: Studiile relevante vizează, atât programele absolvite, care acoperă condiţiile legale de 
înscriere la  studiile  universitare  de doctorat, cât  şi programele care certifică o pregătire anterioară, utilă  
în  abordarea  cu succes a cercetării ştiinţifice, în domeniul „Informaţii  şi securitate naţională”. 

 
 

Data ............................... 
Semnătura ............................... 
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ROMÂNIA Anexa nr. 4 
SERVICIUL  ROMÂN DE INFORMAŢII Exemplar unic 

ACADEMIA NAŢIONALĂ  DE INFORMAŢII 
„MIHAI VITEAZUL” 

Sesiunea (perioada) .................................................... 
 
 

FIŞA DE ÎNMATRICULARE 
 

a studentului-doctorand     
 

Date privind studentul 
Nr. 
crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii 

Secţiunea I.1. – Date personale ale studentului1  cu cetăţenie română/străină 
1 Numele de familie la naştere 

(din certificatul  de naştere) 
  

 

2 

Numele de familie actual 
(după căsătorie, înfiere, 
modificare la cerere, dacă 
este cazul, conform actului 
doveditor) 

  

3 Prenumele   
4 Iniţialele tatălui/mamei2   
5 CNP3   

 
6 

 
Data naşterii 

Anul  
Luna  
Ziua  

 
7 

 
Locul naşterii 

Ţara de origine  
Judeţul/(cod ţară4)  
Localitatea  

8 Sexul F/M  
 

9 
 
Starea civilă5 

Căsătorit(ă)  
Necăsătorit(ă)  
Divorţat(ă)Văduv(ă)  

 

10 

 

Starea socială6specială 

Orfan (de un părinte sau de ambii 
părinţi)/Provenit din case de 
copii/Provenit din familie 
monoparentală 

 

Student cu dizabilităţi  
 

11 

 

Cetăţenia 

Română, cu domiciliul în 
România/în străinătate 

 

Alte cetăţenii  
Cetăţenie anterioară, dacă este 
cazul 

 

12 Etnia7   
 

13 

 

Domiciliul stabil 

Ţara  
Judeţul8(cod ţară9)  
Oraşul /Comuna/Satul  
Adresă (stradă, număr, bloc, scară, 
etaj, apartament, sector)10 

 

 
14 Actul de identitate/Documentul 

de călătorie11 

Seria  
Numărul  
Eliberat  
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Nr. 
crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii 

  Data eliberării  
Perioada de valabilitate  

15 Alte date personale ale 
studentului 

Telefon, adresă de e-mail (cu 
afiliere la universitate) 

 

16 
Candidat care se încadrează 
în categoria persoanelor cu 
dizabilităţi 

Se bifează numai de persoanele 
aflate în această situaţie, pe bază 
de documente 

 

Secţiunea I.2. - Date privind şcolaritatea studentului12 
1 Universitatea   
2 Facultatea/Departamentul   
3 Ciclul de studii Licenţă, master, doctorat  
4 Domeniul fundamental de 

artă, ştiinţă şi cultură 
  

5 Domeniul de studii   
 
 
 

6 

 
 

Programul de 
studii/Specializarea 

Denumirea  
Localitatea în care se desfăşoară 
programul  de studii 

 

Limba de predare în care se 
desfăşoară programul de studii 

 

Durata programului  de 
studii/specializării 

 

Numărul  de credite  
7 Anul universitar   
8 Anul de studii   

 
9 

 
Forma de învăţământ 

Zi  
Frecvenţă redusă  
Învăţământ   la distanţă  

10 
An pregătitor (pentru studiul 
limbii române de către 
studenţii străini) 

  

11 Forma de finanţare  a studiilor Susţinut  de la buget  
Cu taxă  (CPL, CPV, bursier, CPNV)  

 
 
 
 
 

12 

 
 

Tipul de bursă 

Nebursier  
Bursier  
Bursier, cu bursă acordată pe criterii 
profesionale (de excelenţă, de merit, 
de studiu) 

 

Bursă de excelenţă  
Bursă de merit  

 Bursă de studiu  
Bursier, cu bursă acordată pe criterii 
sociale 

 

Alte tipuri de bursieri  
Bursă olimpic internaţional  

 
 
 
 

13 

 
 
 

Situaţia şcolarităţii la începutul 
anului  universitar 

Admis prin concurs  
Admis ca olimpic 
(naţional/internaţional) 

 

Admis la continuare  de studii  
Repartizat de minister (bursier al 
statului român)13- numai pentru 
studenţii străini 

 

Admis la studii paralele  
Transferat  în  interiorul universităţii  
Reînmatriculat  

10  



Nr. 
crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii 

  Promovat (integralist)  
Promovat (promovat prin credite)  
Revenire  din întrerupere  de studii  

  
 
 
 
 
Situaţia şcolarităţii la începutul 
anului  universitar 

Prelungire şcolaritate  
Transfer interuniversitar  
Universitatea  de la care s-a 
transferat 

 

Înscris  pentru prima oară ca student 
în  ciclul respectiv de studii 

 

Provenit din promoţia 
curentă/anterioară (de liceu, licenţă, 
master, în funcţie de ciclul la care 
este admis) 

 

Admis/Student la un al doilea 
program de studii din acelaşi ciclu 
de studii universitare 

 

 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

Situaţia şcolarităţii la sfârşitul 
anului  universitar 

Promovat (integralist)  
Promovat (promovat prin credite)  
Număr de credite (atât pentru 
promovare integrală, cât şi pentru 
promovare parţială) 

 

Exmatriculat  
Prelungire şcolaritate  
Retras de la studii  
Întrerupere  de studii semestrul I  
Întrerupere  de studii semestrul  II  
Absolvent  (cu sau fără diplomă)  
Student în semestru de mobilitate 
Erasmus/Socrates 

 

Cu situaţie neîncheiată  
15 Alte date privind şcolaritatea 

studentului 
  

 
Secţiunea I.3.a – Date privind pregătirea anterioară a studentului14  (absolvent de liceu) 

 
 
 

1 

 
 
 
Studiile preuniversitare 
absolvite, nivel liceu 

Denumirea instituţiei unde  a absolvit  
Ţara  
Localitatea  
Judeţul  
Profilul/Domeniul  
Durata studiilor  
Anul absolvirii  
Forma de învăţământ 
(zi/seral/FR/ID) 

 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Datele de identificare ale 
diplomei 

Tipul (diploma de bacalaureat sau 
echivalentă pentru candidatul care a 
absolvit studii anterioare în 
străinătate) 

 

Seria  
Numărul  
Emitentul  
Anul emiterii  
Foaia matricolă care însoţeşte actul 
de studii 
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Nr. 
crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
Alte observaţii (pentru cazurile 
în care candidatul a absolvit 
studii anterioare în  străinătate) 

Vizarea/Recunoaşterea diplomei 
prezentate (Direcţia generală relaţii 
internaţionale  şi europene  – 
acorduri bilaterale/Direcţia generală 
învăţământ superior, echivalarea şi 
recunoaşterea studiilor şi diplomelor 
din Ministerul Educaţiei, Cercetării. 
Tineretului  şi Sportului) 
Nr./ Serie act de recunoaştere/ 
echivalare (eliberat de Direcţia 
generală  relaţii internaţionale 
şi europene/Direcţia generală 
învăţământ superior, echivalarea şi 
recunoaşterea studiilor şi 
diplomelor)15 

 

Secţiunea I.3.b – Date privind pregătirea anterioară a studentului16 (absolvent de 
facultate) 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Studiile universitare absolvite 

Ţara  
Localitatea  
Judeţul  
Denumirea instituţiei de învăţământ 
superior 

 

Facultatea  
Domeniul/Profilul  
Programul de studii/Specializarea  
Titlul obţinut  
Forma de învăţământ17 
(zi/FR/ID/seral) 

 

Forma de finanţare a 
studiilor18(buget/taxă) 

 

Durata studiilor (numărul de ani sau 
numărul  de semestre, după caz) 

 

Anul absolvirii  
 
 
 

2 

 
 

Datele de identificare ale 
actului  de studii 

Tipul/Denumirea (diplomă/diplomă 
de licenţă/echivalentă) 

 

Seria  
Numărul  
Emitentul  
Anul emiterii  
Supliment  diplomă/Foaia matricolă 
care însoţeşte  actul de studii19 

 

 
3 

 
Alte observaţii 

Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate 
(Direcţia generală relaţii internaţionale şi 
europene – acorduri bilaterale/Direcţia 
generală învăţământ superior, echivalarea 
şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor)20 

 

Secţiunea I.4. – Date de tip administrativ privind studentul 
1 Numărul  matricol din registrul 

matricol (al facultăţii) 
Din registrul facultăţii  

 
 
 

2 

 
 
 
Informaţii privind cazarea 
studenţilor 

Căminist  
Căminist, cu unul  dintre părinţi 
cadru didactic 

 

Necăminist, cu subvenţie cazare  
Necăminist  
Alte informaţii privind cazarea 
studenţilor înregistrate la nivelul 
instituţiei dumneavoastră 
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Nr. 
crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii 

3 Alte categorii de informaţii 
având caracter administrativ 

Trebuie să fie detaliate.  

4 Alte opţiuni ale candidatului 
român 

Moldova – ordin cifră/ordin Direcţia 
generală relaţii internaţionale şi 
europene 

 

Secţiunea I.5. – Date privind absolventul 
 

1 
 
Ciclul de studii absolvit 

Licenţă/Master/Doctorat  
Licenţă/Master/Doctorat  
Seria, nr.  

 
2 

 
Diploma de absolvire 

Data eliberării  
Instituţia  emitentă  
Data susţinerii examenului de 
finalizare  a studiilor 

 

 
 

3 

 
 

Alte date suplimentare 

Media examenului  de finalizare a 
studiilor (calificativ de absolvire) 

 

Nr., seria atestatului  de echivalare 
eliberat de Direcţia generală 
învăţământ superior, echivalarea şi 
recunoaşterea studiilor şi 
diplomelor21 

 

 

1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).  
2 Acolo unde  este cazul (de exemplu:  familie monoparentală). 
3 Sau alt cod de identificare personală, pentru studenţii  străini. 
4 Numai  pentru studenţii străini. 
5 Poate să nu fie declarată. 
6 Se aplică doar studenţilor  cu o situaţie socială specială. 
7 Numai  pentru studenţii  români (poate să nu fie declarată). 
8 Numai  pentru  studenţii români. 
9  Numai  pentru studenţii străini. 
10  Se solicită şi pentru  studenţii  străini (nu s-a trecut  în propunerea  anterioară). 
11 Documentul de călătorie numai pentru studenţii străini (act de identitate pentru cetăţenii 
UE/SEE sau paşaport pentru studenţii  străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE). 
12 Se completează  cu informaţii pe an universitar  (pentru  fiecare an universitar). 
13 Doar pentru studenţii  străini. 
14 Pentru studentul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul 
care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de 
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) care permit 
înscrierea  în  învăţământul superior. 
15 Aplicabil pentru  studenţii  români  care au finalizat anterior studiile în  străinătate sau studenţii 
străini care studiază în  România. 
16 Se aplică şi pentru studenţii  străini. 
17 Idem 16. 
18 Idem 16. 
19 Idem 16. 
20 Idem 13. 
21 Se aplică doar studenţilor care au început studiile în România şi au finalizat studiile în altă 
ţară. 
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IOSUD Anexa nr. 5 
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII 

„MIHAI VITEAZUL” 
ŞCOALA DOCTORALĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUNERE PENTRU PROIECTUL DE CERCETARE 
la concursul  de admitere  la doctorat,  sesiunea  septembrie  2016,  

în  domeniul   „INFORMAŢII  ŞI SECURITATE  NAŢIONALĂ” 
Poziția vacantă  nr. scoasă  la concurs 

Conducătorul   de doctorat 
……………………………………………… 

 
Numele    ........................................  prenumele  ......................................... (candidat) 

 
1. Tema proiectului (să corespundă direcţiei de cercetare conexe poziţiei scoase la 

concurs); 

2. Actualitatea și utilitatea cercetării (formulaţi într-o manieră  concisă  argumentele  
care susţin/recomandă  abordarea  acestei  teme) 

3. Stadiul cunoașterii (prezentaţi câteva cercetări şi/sau lucrări relevante, la care vă 
raportaţi cercetarea, în scopul sublinierii caracterului original al acesteia, absolut 
necesar  în abordarea  unei  teze  de doctorat); 

4. Fazele/etapele  principale   ale  cercetării  (firul logic  al abordării); 

5. Rezultatele urmărite (comentaţi succint ce se doreşte a se afla prin derularea 
cercetării şi măsura în care aceste rezultate pot reprezenta  un  progres  al 
cunoaşterii,  în  domeniul  „INFORMAŢII   ŞI SECURITATE   NAŢIONALĂ”); 

6. Alte  aspecte  pe care le consideraţi  relevante  în  susţinerea  temei. 
 
 
 

Semnătura  candidatului 
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