
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

 
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII 

„MIHAI VITEAZUL” 
 

ADMITERE 2016 
 

STUDII POSTUNIVERSITARE, 
 

 
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează în sesiunea 

septembrie 2016 concurs de admitere la programul postuniversitar de formare şi 
dezvoltare profesională continuă ”Managementul activităţii de protecţie a 
infrastructurilor critice”. 

 
 

Număr de locuri: 25 locuri cu taxă 
Înscrierea candidaţilor: 29.08.2016 – 12.09.2016 
Perioada de desfăşurare a colocviului de admitere: 19.09.2016 – 20.09.2016 
Perioada de desfăşurare a cursului: 26.09.2016 -09.12.2016 

 
 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI 
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 

”Managementul activităţii de protecţie a infrastructurilor critice” se adresează 
personalului cu funcţii  de conducere din cadrul organizaţiilor cu capital majoritar 
privat, potenţiali proprietari/ operatori/administratori de infrastructuri critice naţionale şi 
europene. 

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, prin 
obiectivele sale, conduce la dobândirea competenţelor necesare dezvoltării 
mecanismelor de implementare a cadrului legislativ naţional privind protecţia 
infrastructurilor critice naţionale/europene. 

Astfel,   programul   postuniversitar   de   formare   şi   dezvoltare   profesională    
continuă „Managementul activităţii de protecţie a infrastructurilor critice” abordează 
aspecte privind: 

 cadrul legislativ şi mecanisme de implementare privind
protecţia infrastructurilor critice la nivel internaţional, european şi 
naţional; 
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 identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice naţionale şi 
europene; 

 interdependenţa infrastructurilor critice; 

 managementul riscurilor în protecţia infrastructurilor critice; 

 rezilienţa infrastructurilor critice; 

 securitatea cibernetică a infrastructurilor critice naţionale; 

 securitate industrială în domeniul protecţiei infrastructurilor critice; 

 protecţia fizică a infrastructurilor critice; 

 mecanisme de comunicare şi avertizare timpurie în activităţile de 
protecţie a infrastructurilor critice; 

 cadrul legislativ şi instituţional privind protecţia informaţiilor clasificate; 

 protecţia juridică, procedurală, fizică şi INFOSEC a informaţiilor 
clasificate gestionate în activităţile de protecţie a infrastructurilor critice; 

 planul de securitate al operatorului de infrastructură critică; 

 rolul şi atribuţiile ofiţerului de legătură pentru securitatea 
infrastructurilor critice în activităţile de cooperare şi reprezentare 
interinstituţională; 

 rolul intelligence-ului în asigurarea protecţiei infrastructurilor critice; 

 alte aspecte privind rolul şi importanţa activităţilor de protecţie a 
infrastructurilor critice şi modul cum acestea contribuie la asigurarea 
securităţii naţionale. 

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 
se va desfăşura în perioada 26.09.2016 -09.12.2016 (o zi pe săptămână). 

La finalul pregătirii, absolvenţii vor primi un certificat de atestare a 
competenţelor profesionale, însoţit de suplimentul descriptiv. 

 
STATUTUL CURSANŢILOR 
Pe toată durata desfăşurării programului de studii postuniversitare de  

formare  şi dezvoltare profesională continuă ”Managementul activităţii de 
protecţie a infrastructurilor critice”, cursanţii vor avea toate drepturile şi obligaţiile 
ce decurg din dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 3163 din 01.02.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională continuă şi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
programelor de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 
continuă în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. 
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LOCUL DE ÎNSCRIERE 

La sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, de luni până vineri 
între orele 0900-1400, Şoseaua  Odăi nr. 20, sector 1, telefon 
03.7772.1144; 03.7772.1379; 03.7772.1246; 03.7772.1311. 

 
 CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE 
FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Au dreptul să participe la concursul de admitere la programul postuniversitar 

de formare şi dezvoltare profesională continuă „Managementul activităţii de protecţie 

a infrastructurilor critice” absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS 
Se face prin completarea unei cereri tip (vezi Anexa nr. 1) adresată Rectorului 

Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”. 

Cererea tip de înscriere va fi însoţită de următoarele: 

1. copie după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă aferentă; 

2. copie după diploma de licenţă/diploma echivalentă şi foaia matricolă/ suplimentul 

la diplomă; 

3. copie după certificatul de naştere; 

4. copie după cartea/buletinul de identitate; 

5. copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea 

numelui, dacă este cazul; 

6. copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul; 

7. un dosar plic; 

8. chitanţă de achitare a taxei de înscriere 

9. eseu (minim 6 pagini) privind legătura între activităţile aferente problematicii 

protecţiei infrastructurilor critice şi activitatea profesională proprie. 

 
COLOCVIUL DE ADMITERE va consta în susţinerea unui interviu din sfera tematicii 

orientative prezentate în Anexa nr. 2. 

Taxa de înscriere este de 100 lei şi se achită la casieria Academiei Naţionale de  

Informaţii „Mihai Viteazul”, în momentul înscrierii. 

Taxa de şcolarizare este de 1.500 lei. 

Atât pe perioada susţinerii colocviului de admitere, cât şi pe durata desfăşurării cursurilor, 

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nu asigură cazare, masă şi transport. 
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Anexa nr. 1 
 
 

A P R O B, 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

la colocviul de admitere la programul postuniversitar 
de formare şi dezvoltare profesională continuă 

„Managementul activităţii de protecţie a infrastructurilor critice” 
 
 

Domnului Rector al Academiei Naţionale de Informaţii 
„Mihai Viteazul” 

 
Subsemnatul (a) ......................................................................................................... 

fiul/fiica lui ..................................... şi ..................................., născut(ă) în anul .................., 
luna ...................., ziua ........, în localitatea ............................., judeţul ……........................, 
de naţionalitate .................................. şi cetăţenie ............................., cu domiciliul stabil în 
..............................................................................................................................................., 

(localitate, sector, stradă, nr., bloc, scară, etaj, apartament, judeţ) 
încadrat la ........................................................................................................, în funcţia de 
..................................................................., vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la colocviul de 
admiterepentru programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 
”Managementul activităţii de protecţie a infrastructurilor critice” seria  . 

Menţionez că nu am cazier judiciar sau proces penal pe rol (în calitate de inculpat). 
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere. 

Precizez că am luat la cunoştinţă faptul că derularea acestui program de 
învăţământ presupune frecvenţă conform orarului – cursuri de zi – iar înregistrarea 
unui număr de absenţe care depăşeşte 20% din volumul total de ore alocat 
programului determină imposibilitatea finalizării acestuia de către cel în cauză. 

Data Semnătura 
 

------------------------- ---------------------------------- 
 

Carte (buletin) de identitate: Telefon fix ............................................ 
Seria ........nr. ..................... Telefon mobil ....................................... 
Eliberat (ă) de ..................... ....................................... 
la data de ............................. 
Cod numeric personal 
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Anexa nr. 2 
 

TEMATICA ORIENTATIVĂ 
pentru colocviul de admitere 

la programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 
”Managementul activităţii de protecţie a infrastructurilor critice” 

 
1. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, O Românie 

puternică în Europa şi în lume, Administraţia Prezidenţială, Bucureşti, 2015. 

2. LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare 

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi  funcţionarea 
Ministerului Administratiei şi Interneloraprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008 

4. Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi 
desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de 
îmbunătăţire a protecţiei acestora. 

5. Directiva 2013/40/UE a Parlamentului european şi a Consiliului privind atacurile 
împotriva sistemelor informatice şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a 
Consiliului din 12 august 2013. 

6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98 din 12.11.2010 privind identificarea, 
desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice modificată prin Legea nr. 18 din 11 
martie 2011, Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2010. 

7. Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, Monitorul Oficial nr. 248 
din 12 aprilie 2002. 

8. Hotărârea de Guvern nr. 1110/2010 din 3 noiembrie 2010 privind componenţa, 
atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru 
protecţia infrastructurilor critice, Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2010. 

9. Hotărârea de Guvern nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 
protecţie a informaţiilor clasificate în România, Monitorul Oficial nr. 485 din 5 iulie 
2002. 

10. Hotărârea de Guvern nr. 718 din 13 iulie 2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale 
privind protecţia infrastructurilor critice, Monitorul Oficial nr. 555 din 4 august 2011. 

11. Hotărârea de Guvern nr. 1.154/2011 pentru aprobarea pragurilor critice aferente 
criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potenţialelor infrastructuri critice 
naţionale şi privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice 
aferente criteriilor intersectoriale şi stabilirea nivelului de criticitate, Monitorul Oficial 
Partea I nr. 849/2011. 

12. Hotărârea de Guvern nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate 
cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind 
implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică, Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 296 din 23.05.2013. 
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