
 
  

 

  
1 / 3 

FIȘĂ DE CONCURS 
 

Universitatea ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI 

Facultatea Institutul Naţional de Studii de Intelligence 

Departament Studii de Intelligence  

  

Poziția în statul de 
funcții 

172 

Funcție Cercetător științific gradul III 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Transformarea intelligence 

Domeniu stiintific Informații și securitate națională 

Descriere post 

Ocuparea acestui post necesită cunoştinţe de specialitate aprofundate, competenţe şi 
abilităţi profesionale în domeniu şi implică îndeplinirea criteriilor precizate la art. 10 C 
alin. (3) din Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea 
posturilor didactice în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. Titularul 
postului colaborează, în derularea activităţii de cercetare, cu colegii din celelalte 
compartimente ale INSI cu respectarea principiilor şi a criteriilor de interdisciplinaritate 
luate în considerare pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică. Este 
subordonat direct şefului Compartimentului. Competenţe/abilităţi: - Competenţe 
profesionale de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniu - Competenţe 
de comunicare ştiinţifică de specialitate. 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atribuţii generale: a) îndeplineşte sarcinile repartizate, la nivelul calitativ şi termenele 
stabilite de şefii ierarhici, folosind eficient timpul de lucru; b) manifestă preocupare pentru 
îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională; c) respectă riguros programul de lucru.  
Atribuţii şi sarcini specifice: a) elaborează studiile repartizate; b) respectă termenele 
lucrărilor şi nivelul calitativ necesar; c) desfăşoară activităţi specifice în cadrul proiectelor 
de cercetare cu beneficiari interni, în sprijinul activităţii de învăţământ sau cu linii de 
finanţare naţionale/ internaţionale, aflate în derulare la nivelul Institutului; d) elaborează 
lucrări ştiinţifice şi diseminează rezultatele cercetării în cadrul unor manifestări ştiinţifice 
organizate la nivel naţional sau internaţional; e) realizează şi publică articole în reviste cu 
prestigiu recunoscut la nivel naţional, în cele incluse în baze de date ştiinţifice indexate la 
nivel internațional; f) se preocupă de corelarea componentei de cercetare cu procesele 
educaţionale în scopul fundamentării ştiinţifice a conţinutului programelor de învăţământ 
şi al creşterii calităţii actului didactic; g) participă la programele de cooperare ale 
Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, precum şi la alte programe, la 
manifestări ştiinţifice din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, 
instituţiilor de cercetare de securitate, în cadrul reglementat de prevederile interne ale 
instituţiei; h) se preocupă permanent de ridicarea nivelului de pregătire profesională prin 
participarea la forme de învăţământ. 

Salariul minim de 
încadrare 

1.097 lei 

Calendarul 
concursului 

 

Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

28.04.2017 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

18.05.2017    16.06.2017 
 

Data susținerii prelegerii 03.07.2017 

Ora susținerii prelegerii  

Locul susținerii 
prelegerii 

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 
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Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

03.07.2017    03.07.2017 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

05.07.2017  05.07.2017 
 

Perioadă de contestații 
Început  Sfârșit  

06.07.2017 12.07.2017 
 

Tematica probelor de 
concurs 

Teme:  
1. Revoluție sau transformare în intelligence în sec. XXI?  
2. Provocări și oportunități la adresa intelligence-ului în noul context de securitate  
3. Flexibilitate organizațională și funcțională în intelligence  
4. Comunicarea publică în intelligence între secretizare și transparență  
Bibliografie orientativă:  
1. Schreier, Fred, Transforming Intelligence Services: Making them smarter, More Agile, 
More Efficient, National Defence Academy, 2010  
2. Barger, Deborah, Toward a Revolution in Intelligence Affairs, disponibil la adresa 
ww.rand.org 3. Maior, George Cristian, Un război al minții, Editura RAO, București, 2010 
4. Duyvesteyn Isabelle, De Jong Ben, Van Reijn Joop (Eds.) The Future of Intelligence: 
Challenges in the 21st Century, Routledge, 2014 

Descrierea procedurii 
de concurs 

Verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analizarea dosarului de înscriere şi 
susţinerea unei probe orale sau scrise cu subiecte specifice profilului postului. Probele 
de concurs şi conţinutul acestora sunt aprobate de Consiliul ştiinţific al Academiei, la 
propunerea Institutului Naţional de Studii de Intelligence. 

Lista documente 

Dosarul este alcătuit din: 
a) Cererea de înscriere la concurs (Anexa 8); 
b) Fişa-tip de verificare a îndeplinirii standardelor Academiei de prezentare la concurs 
(Anexa 2); 
c) Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că datele din 
dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând 
consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare (în original) 
(Anexa 11); 
d) O propunere de dezvoltare a carierei universitare din punct de vedere al activităţilor 
de cercetare (propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini 
şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor); 
e) Lista lucrărilor publicate

1
 (semnată de candidat), în format tipărit și electronic, însoţită 

de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative, structurată în raport cu 
cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: 
teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate 
de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către 
CNSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţională recunoscute 
din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN; brevete de invenţie; proiecte de cercetare-
dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări); 
f) Pentru susţinerea punctajului din fişa de verificare a îndeplinirii standardelor se vor 
prezenta copii ale copertei publicaţiei/cărţii/lucrării/CD-ului din care să reiasă ISBN sau 
ISSN, după caz, precum şi copie după cuprinsul publicaţiei/ cărţii în care să fie evidenţiat 
articolul/capitolul; 
g) Curriculum vitae (semnat de candidat), în format tipărit și electronic; 
h) Adeverinţă de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular 
(model – Anexa 12), în care se evidenţiază traiectoria profesională – perioadele şi 
funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/ cercetare ştiinţifică/alte 
activităţi, precum şi documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, 
desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori 
străinătate (în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate); 
i) Copie legalizată de pe: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de 
recunoaştere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare, atestatul/ 
atestatele echivalent/echivalente de recunoaştere (dacă este cazul) şi foaia matricolă 

                                                 
1
 Din domeniul disciplinelor postului scos la concurs 
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sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de naştere; 
certificatul de căsătorie (dacă este cazul); cartea de muncă sau copie-extras de pe 
Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea; 
h) Declaraţie pe propria răspundere în care candidatul indică situaţiile de 
incompatibilitate prevăzute de reglementările legale în vigoare în care s-ar afla în cazul 
câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate (Anexa 10); 
i) Alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

Dosarul de concurs se depune la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din 
Bucureşti, Şoseaua Odăi nr. 20, Sector 1, de luni până vineri, între orele 8,00-14,00.  
Candidaţii vor depune un dosar de plastic, cu şină, completat conform modelului:  
Pe pagina de gardă a dosarului se înscriu (conform model): Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti Facultatea ………………………..… Departamentul 
…….……..……..… Postul ……………….... poz. …….. Disciplinele: 
…….…………………………………………………………………… .  
DOSAR DE CONCURS  
Candidat…(NUME şi prenume – titlul ştiinţific, după caz)…… 


