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Introducere
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” (ANIMV) face parte din sistemul
naţional de învăţământ superior, în calitate de instituţie de învăţământ superior militar, de
informaţii, ordine publică şi securitate naţională, furnizoare de educaţie, care desfăşoară
activităţi de învăţământ pentru formarea ofiţerilor şi a altor specialişti, pe bază de
programe de studii de nivel universitar şi postuniversitar, autorizate şi acreditate în
condiţiile legii. Academia este instituţie apolitică, cu personalitate juridică şi cu caracter
nonprofit.
Misiunea Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul" este aceea de a genera
şi a transfera cunoaştere în domeniile „ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”,
„informaţii şi securitate naţională”, „relaţii internaţionale şi studii europene” prin programele
de studii universitare de licenţă, de master, de doctorat şi postuniversitare pe care le
desfăşoară şi prin activitatea de cercetare ştiinţifică.
I. Situaţia financiară
Pe parcursul anului 2018, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" a fost
finanţată integral din venituri proprii, conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/28.08.2014.
Veniturile proprii au fost constituite din: încasări din prestări de servicii de educaţie;
cercetare-dezvoltare; taxe; fonduri asigurate în baza unor parteneriate internaţionale
pentru organizarea de programe de educaţie şi formare profesională; valorificări de bunuri;
sume alocate de la bugetul de stat; fonduri externe nerambursabile.
În perioada de referinţă, ANIMV a dispus de un buget propriu de venituri şi cheltuieli,
aprobat de Senat, în care s-au prevăzut sumele necesare desfăşurării în bune condiţii a
activităţii de învăţământ. Academia deţine cod fiscal şi cont bancar, altele decât cele ale
Serviciului Român de Informaţii în cadrul căruia funcţionează.
Academia dispune de bază materială, constituită din teren şi clădiri, împreună cu
toate dotările necesare, patrimoniu pe care îl gestionează în condiţiile legii.
Pentru implementarea de programe de cercetare fundamentală şi aplicativă,
respectiv pentru creşterea nivelului de calificare a specialiştilor şi modernizarea bazei
materiale proprii, în perioada analizată, Academia a accesat resurse financiare
nerambursabile din competiţii interne şi internaţionale, în conformitate cu prevederile
legale şi cu reglementările interne ale Serviciului. În anul 2018 s-au aflat în derulare cinci
proiecte finanţate din fonduri externe.
II. Situaţia programelor de studii
Programele de studii din oferta publică a Academiei sunt de nivel universitar, de
formare iniţială şi continuă, autorizate şi acreditate în condiţiile legii. Acestea respectă
principiul calităţii şi centrării educaţiei pe cursant în ceea ce priveşte proiectarea şi
organizarea proceselor de predare, învăţare şi cercetare (în termeni de conţinut, metode şi
tehnici).
1. Admiterea
Academia a organizat în anul 2018, în mod transparent, concursuri de admitere la
programele de studii, în conformitate cu propria politică de recrutare şi admitere.
Metodologiile de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de
studii universitare (licenţă, master, doctorat) au fost elaborate în acord cu prevederile
Metodologiei - cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de
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licenţă, de master şi de doctorat emisă de Ministerul Educaţiei Naţionale. Condiţiile
referitoare la admitere şi cifrele de şcolarizare au fost făcute publice pe site-ul Academiei www.animv.ro, cu respectarea reglementărilor naţionale în vigoare.
2. Organizarea şi derularea
În anul 2018 ANIMV a organizat şi derulat, în cadrul celor două Facultăţi (Facultatea
de Informaţii şi Facultatea de Studii de Intelligence) şi în cadrul Şcolii Doctorale, 16
programe de studii.
Pentru fiecare dintre cele trei cicluri universitare organizate la nivelul Academiei sunt
implementate regulamente proprii de organizare şi funcţionare a activităţii de învăţământ,
elaborate şi aprobate de către senatul universitar, în acord cu standardele naţionale şi
internaţionale de calitate.
Forma de organizare a programelor de studii derulate în anul 2018 de către ANIMV a
fost cu frecvenţă, caracterizată prin activităţi de învăţământ şi de cercetare programate pe
durata întregii zile, uniform distribuite săptămânal pe parcursul semestrului şi care au
presupus întâlnirea nemijlocită în spaţiul universitar a studenţilor cu cadrele didactice şi de
cercetare, precum şi cu frecvenţă redusă (studiile universitare de doctorat finanţate în
regim cu taxă).
Numărul absolvenţilor din anul 2018 pentru cele trei cicluri de studii universitare
(studii de licenţă, studii de master şi studii de doctorat) şi pentru studiile postuniversitare
organizate de Academie, a fost în total de 530 persoane, dintre care 100 absolvenţi ai
cursurilor ciclului de licenţă, 254 absolvenţi ai programelor universitare de master, 2
absolvenţi ai Şcolii doctorale şi 174 absolvenţi ai cursurilor postuniversitare.
La concursurile de admitere organizate în anul 2018 au fost admişi, în vederea
pregătirii în cadrul programelor de studii universitare şi postuniversitare un număr total de
349 persoane, dintre care 40 studenţi la studii de licenţă, 250 studenţi la studii de master,
7 studenţi la studii de doctorat, precum şi 52 cursanţi la cursurile postuniversitare.
La sfârşitul anului 2018, în ANIMV erau înmatriculaţi 670 de studenţi, după cum
urmează: 194 studenți la studii universitare de licenţă, 396 studenţi la studii universitare de
master, 79 studenţi la studii universitare de doctorat.
3. Conţinutul programelor de studii
Programele organizate de ANIMV în perioada analizată au inclus activităţi de
predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, în acord cu curriculum-ul
aprobat de senatul Academiei şi în raport de calificarea oferită.
În procesul de elaborare a Planurilor de Învăţământ aferente programelor de studii şi
în completările şi actualizările aduse la acestea au fost avute în vedere cerinţele normative
stabilite în plan naţional precum şi consultarea programelor de studii şi a planurilor similare
din statele Uniunii Europene şi alte state ale lumii, context în care pentru fiecare program
proiectat au fost stabilite credite de studii ECTS corespondente ponderilor disciplinelor.
Totodată, Fişele de disciplină au prevăzut obiectivele disciplinei, conţinutul tematic de
bază, repartizarea pe teme a numărului de ore de curs, seminar şi activităţi practice,
sistemul de evaluare a studenţilor şi bibliografia minimală.
Programele de studii universitare de licenţă sunt prevăzute cu o perioadă de derulare
de trei ani şi au inclus discipline fundamentale, discipline de specialitate şi discipline
complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, opţionale şi facultative.
Absolvirea programelor de studii universitare de licenţă a atras dobândirea unei calificări
de nivelul 6 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.
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Programele de studii universitare de master au asigurat baza pregătitoare obligatorie
pentru studiile doctorale şi au corespuns unui număr minim de 60 credite de studii
transferabile pentru un an de studii. Bugetul de timp alocat derulării programelor de master
a fost de doi ani iar absolvirea acestora a permis dobândirea unei calificări de nivelul - 7
din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.
ANIMV a organizat și desfășurat și în cursul anului 2018 programe postuniversitare
de formare și dezvoltare profesională continuă pentru cadrele Serviciului Român de
Informații, finalizate prin susținerea examenului de certificare a competențelor profesionale
asimilate.
Facultatea de Informaţii a coordonat, în anul 2018, nouă programe de studii, astfel:
 în domeniul „ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” - programul de studii
universitare de licenţă „Psihologie – Informaţii” şi trei programe de studii postuniversitare
de formare şi dezvoltare profesională continuă;
 în domeniul „informaţii şi securitate naţională” - programul de studii universitare de
master profesional „Intelligence şi securitate naţională” și patru programe de studii
universitare de master de cercetare („Managementul informaţiilor de securitate naţională”;
„Managementul informaţiilor în combaterea terorismului”; „Psihologie – Informaţii”;
„Comunicare şi relaţii publice”).
Facultatea de Studii de Intelligence a organizat, în perioada analizată, şase
programe de studii, astfel:
 în domeniul „ştiinţe militare informaţii şi ordine publică” – programul de studii
universitare de licenţă „Studii de Securitate şi Informaţii” și un program de studii
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă;
 în domeniul „informaţii şi securitate naţională” - programul de studii universitare de
master profesional „Analiză de intelligence” şi două programe de studii universitare de
master de cercetare („Intelligence competitiv” și „Intelligence competitiv şi administraţie
publică”);
 în domeniul „relaţii internaţionale şi studii europene” - programul de studii
universitare de master de cercetare „Relaţii internaţionale şi studii de intelligence”.
Şcoala doctorală a continuat desfăşurarea activităţii în domeniul „informaţii şi
securitate naţională”.
III. Situaţia rezultatelor cercetării
Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” face parte din sistemul național de
cercetare-dezvoltare, ca instituție de învățământ superior de educație și cercetare
științifică acreditată. Activitatea de cercetare realizată în cadrul ANIMV în anul de referinţă
a vizat implementarea obiectivelor, direcţiilor de acţiune şi rezultatelor prevăzute de
Strategia pentru cercetare, dezvoltare și inovare științifică a Academiei Naţionale de
Informaţii „Mihai Viteazul”, subsumate îndeplinirii Planului strategic al Academiei Naţionale
de Informaţii „Mihai Viteazul” și în acord cu prevederile Cartei Universitare a Academiei
Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.
Rezultatele urmărite la nivelul celor trei structuri cu atribuţii de cercetare - Institutul
Național de Studii de Intelligence (INSI), Centrul Național de Modelare și Simulare în
Intelligence (CNMSI) şi Școala Doctorală (SD) - s-au fundamentat pe premisa unei
abordări integrate, prin corelarea demersurilor de cercetare întreprinse și planificarea
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acestora în cadrul unei agende unice, concretizate în Planul de Cercetare Ştiinţifică pentru
anul 2018.
Activitatea de cercetare a inclus accesarea de proiecte cu finanțare națională,
europeană și internațională care au condus la participarea reprezentanţilor ANIMV, în
calitate de parteneri, în cadrul unor consorții formate din experți recunoscuți la nivel
internațional și din reprezentanți ai unor universități de renume. Printre rezultatele obţinute
în anul de referinţă, menţionăm:
- finalizarea a două proiecte interne dedicate istoriei serviciilor de informații românești
(editarea a două volume de carte „Din istoria oficială a contraspionajului românesc.
Perioada 1918 –1945” şi „Cercetări asupra începuturilor istoriei moderne a serviciilor de
informații românești 1842-1878”);
- finalizarea a 3 proiecte externe dedicate consolidării stării de securitate la nivel
comunitar și dezvoltării unei cunoaşteri avansate în managementul crizelor, respectiv
detecției timpurie a proceselor de radicalizare în mediu virtual (două proiecte finanţate în
cadrul Orizont 2020 – CITYCoP şi CARISMAND şi un proiect prin Fondul Intern de
Securitate - SAFFRON);
- finalizarea a 2 proiecte cu finanțare națională orientate pe activități de sprijin pentru
cercetare, dezvoltare profesională, participare la evenimente științifice și diseminare a
activității de cercetare (finanțate prin UEFISCDI);
- organizarea programului internaţional de formare destinat decidenţilor din Regiunea
Mării Negre („Security in the Black Sea Region. Shared Challenges, Sustainable Futures –
SBSR 2018”) şi conferinţei internaţionale IKS 2018;
- participarea la activităţile derulate de comitetul de organizare pentru evenimentul
științific major ce se va desfășura sub egida ANIMV, în anul 2019, la București (IAFIEEurope 2019);
- continuarea implementării proiectului cu finanțare externă (Orizont 2020), orientat
spre dezvoltarea domeniului științelor securității prin crearea unui program european interdisciplinar de doctorat - Proiectul ESSENTIAL („Evolving Security SciencE through
Networked Technologies, Information policy And Law”);
- implementarea proiectului câștigat în competiția națională, orientat pe activități de
sprijin pentru cercetare şi dezvoltare profesională (Proiectul Premierea participării la
Orizont 2020-ESSENTIAL);
- proiecte interne pe teme subsumate studiilor de securitate și intelligence.
Prin constituirea unor echipe inter-disciplinare, cadrele INSI și CNMSI au elaborat
şase propuneri de proiect (concept note) care au fost depuse în competiţii de proiecte de
cercetare. Din cele şase propuneri, proiectele ARMOuR și CRESCEnt au fost declarate
câștigătoare și se află în faza de implementare.
În anul 2018, Școala Doctorală a fost co-organizatoare și gazdă a celei de-a VII-a
ediții (17-19 mai 2018) a Conferinței Internaționale Redefining Community in International
Context RCIC'17. Intercultural Pedagogy and Migration, în parteneriat cu Universita degli
Studi di Bari Aldo Moro, Bari, Italia şi cu Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
Braşov.
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IV. Situaţia personalului instituţiei
Personalul didactic al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” se compune
din personal didactic militar şi civil care ocupă funcţii didactice în conformitate cu
prevederile legii. Structura corpului didactic care realizează misiunea de învăţământ în
ANIMV include corpul instructorilor militari care, potrivit prevederilor art. 235 din Legea
educaţiei nr.1/2011 sunt asimilaţi cadrelor didactice cu normă de bază.
Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul ANIMV au fost
întocmite înainte de începerea anului universitar 2018 - 2019 şi au prevăzut stabilirea de
norme universitare, acestea fiind avizate de consiliile facultăţilor, respectiv de consiliul
şcolii doctorale şi aprobate de senatul universitar. Nu au existat situaţii în care cadre
didactice să aibă mai mult de două norme didactice.
Pentru a răspunde necesităţilor academice Academia a continuat să coopteze cadre
didactice cu o bogată experienţă în domeniile de pregătire în cadrul cărora Academia
asigură formarea de competenţe, precum şi în domenii conexe acestora.
În raport cu necesităţile academice proprii, senatul universitar a aprobat invitarea în
cadrul ANIMV a unor cadre didactice universitare şi a altor specialişti cu valoare
recunoscută în domeniu, din ţară şi din străinătate, în calitate de cadre didactice
universitare asociate invitate. În acest context, au fost organizate o serie de evenimente
academice precum conferinţe ştiinţifice, prelegeri şi alte tipuri de întâlniri care au avut ca
scop dezvoltarea şi diseminarea cunoaşterii în domeniile de referinţă în care Academia
asigură activitatea de învăţământ, la care au participat specialişti de renume.
V. Situaţia posturilor vacante
ANIMV a scos la concurs, în semestrul I al anului universitar 2018-2019, două posturi
didactice. Condiţiile de ocupare a posturilor didactice vacante au respectat cerinţele legale
în materie, sens în care detaliile au fost făcute publice pe site-ul Academiei www.animv.ro, cu respectarea reglementărilor naţionale în vigoare.
VI. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor
Toţi absolvenţii promoţiei 2018 ai Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”
care au urmat studiile universitare de licenţă şi master profesional au fost angajaţi în
cadrul SRI, respectiv în cadrul altor instituţii din sistemul securităţii naţionale pentru care
Academia şcolarizează studenţi (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Justiţiei).
VII. Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul ANIMV
În cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” funcţionează Comisia de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) care îşi desfăşoară activitatea în baza
Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, precum şi potrivit prevederilor
Sistemului de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale în Academia Naţională de
Informaţii „Mihai Viteazul”. În scopul promovării calităţii activităţii de învăţământ şi
cercetare ştiinţifică, studenţii sunt parteneri cu drepturi depline.
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, prin structuri, politici, strategii şi
procedee specifice a urmărit, în anul 2018, evaluarea calităţii procesului de învăţământ
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desfăşurat în cadrul ofertei de şcolarizare a Academiei, pe cele trei componente principale
de acţiune:
1. asigurarea capacităţii instituţionale a ANIMV;
2. planificarea şi operaţionalizarea obiectivelor procesului de învăţământ;
3. monitorizarea şi evaluarea rezultatelor procesului de învăţământ.
1. Capacitatea instituţională a ANIMV
Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale în Academia Naţională de
Informaţii „Mihai Viteazul” prevede modul de organizare şi funcţionare a CEAC şi relaţiile
acesteia cu senatul, consiliile facultăţilor şi departamentele.
Printre resursele valoroase de cunoaştere de care dispune Academia se numără
colecţiile Bibliotecii ANIMV, care, în anul 2018 a oferit spre consultare un fond de 61.330
cărţi, cursuri, periodice şi colecţii speciale, precum şi 14 publicaţii periodice străine şi
româneşti în variantă on-line.
Pagina web a Academiei a asigurat transparenţa publică a datelor şi informaţiilor cu
privire la toate calificările şi programele de studii aflate în oferta publică a instituţiei şi a
inclus actele normative care reglementează activitatea de învăţământ desfăşurată precum
Carta universitară, Codul de etică şi regulamentele în vigoare, date care au fost
permanent actualizate, în acord cu evenimentele şi activitatea academică desfăşurată.
Printre preocupările anului 2018 s-au numărat activităţile de promovare publică a
ANIMV, context în care au fost furnizate publicului larg informaţii şi date, cantitative şi
calitative, despre calificările, programele de studii, diplomele, personalul didactic şi de
cercetare, dar şi despre facilităţile oferite studenţilor. Pentru conturarea şi consolidarea
profilului public şi transmiterea unor poziţii oficiale, rectorul Academiei a acordat interviuri
unor jurnalişti recunoscuţi în mass-media, care ulterior au fost preluate pe site-ul web
www.animv.ro.
2. Planificarea şi operaţionalizarea obiectivelor procesului de învăţământ
Planul strategic al ANIMV pentru perioada 2017-2022 prevede angajamentul şi
politica de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii, formulate de către rectorul
Academiei în procesul de stabilire a scopurilor, obiectivelor şi mijloacelor de realizare a
asigurării calităţii. În îndeplinirea acestora, în cuprinsul Planului operaţional anual al
ANIMV pentru anul 2018 au fost stabilite sarcini şi activităţi concrete, monitorizate şi
evaluate periodic.
Prevederile normative interne stabilesc obligativitatea elaborării (în proiecţie
multianuală, cu actualizare anuală) a obiectivelor privind activitatea de învăţământ, în
raport de misiunile îndeplinite la nivel instituţional, precum şi realizarea unei planificări
anuale a activităţilor subsecvente de care depinde atingerea acestora.
Strategia pentru cercetare, dezvoltare și inovare științifică a ANIMV a urmărit
asigurarea calităţii produselor de cercetare prin conectarea la comunitatea ştiinţifică
universitară şi comunitatea de cercetare în plan naţional şi internaţional, precum şi prin
accederea în diverse formule de parteneriat pentru derularea unor proiecte strategice la
nivel european. Strategia este focalizată pe obiective specifice, asociate misiunilor
Academiei şi prevede modul de mobilizare a resurselor pentru realizarea în timp a
acestora.
Procedeele concrete pentru managementul şi asigurarea calităţii activităţilor de
predare, învăţare şi cercetare, precum şi a serviciilor studenţeşti au continuat să fie
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reglementate potrivit prevederilor Regulamentului privind evaluarea şi asigurarea calităţii
educaţiei în ANIMV şi Metodologiei de asigurare şi evaluare a calităţii corpului profesoral
din ANIMV.
3. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor procesului de învăţământ
În cursul anului 2018, în cadrul Academiei au fost aplicate în mod consecvent
Regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare elaborate
pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii (de licenţă, de master şi de doctorat), precum
şi Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a
programelor de studii.
Examinarea şi notarea studenţilor s-a realizat în conformitate cu prevederile
Metodologiei privind evaluarea studenţilor / cursanţilor în ANIMV, pe bază de criterii şi
tehnici care au urmărit modul şi nivelul de îndeplinire a rezultatelor aşteptate ale învăţării.
La activităţile de examinare au participat, pe lângă titularul cursului, cel puţin încă un alt
cadru didactic. Fiecare proces de evaluare a fost obiectiv şi s-a bazat pe criterii şi metode
clar stabilite la începutul semestrului şi pe bareme aduse la cunoştinţa studenţilor.
Metodele de evaluare folosite au fost diverse şi au inclus munca în echipă şi studiile de
caz. Totodată, studenţii au fost informaţi despre procedura oficială de contestare a
evaluării, precum şi cu privire la modalităţile de rezolvare a contestaţiilor. Studenţilor li s-au
oferit informaţii după evaluare, respectiv, după caz, consiliere pentru procesul de învăţare
ulterioară.
Programele de studii şi diplomele au fost elaborate pe baza rezultatelor aşteptate ale
învăţării, în funcţie de cerinţele calificării universitare stabilite. Absolvenţii au primit gratuit
Suplimentul la diplomă, care conţine toate informaţiile prevăzute de reglementările în
vigoare.
În perioada analizată, pentru gestionarea eficientă a programelor de studii şi a altor
activităţi, Academia a colectat, prelucrat şi analizat date şi informaţii privind starea calităţii
educaţiei şi a vieţii studenţilor în spaţiul universitar, prin intermediul chestionarelor de
opinie aplicate periodic studenţilor, cu privire atât la programele de studii parcurse cât şi la
condiţiile de cazare, hrană, dotare materială şi resursele învăţării oferite în procesul de
pregătire.
VIII. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare
Codul de etică şi deontologie profesională prevăzut în cuprinsul Cartei universitare a
ANIMV reprezintă un contract moral între comunitatea academică şi membrii săi,
contribuind la construirea încrederii reciproce, la consolidarea unui climat profesional
bazat pe cooperare şi competitivitate şi la creşterea prestigiului academic.
Codul reglementează şi promovează valori morale precum autonomia personală şi
instituţională, responsabilitatea, profesionalismul, onestitatea, corectitudinea intelectuală,
respectul, toleranţa şi transparenţa. Totodată, Codul prevede că nu sunt admise
discriminări pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau
religioasă, în limitele stabilite de reglementările militare pentru fiecare program de studii.
În cursul anului 2018, în acord cu obiectivele Codului de etică, deciziile adoptate cu
privire la activitatea studenţilor Academiei au avut în vedere construirea unei culturi
organizaţionale bazate pe performanţă şi responsabilitate profesională.
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Comisia de etică universitară care funcţionează la nivelul ANIMV a îndeplinit atribuţii
de monitorizare şi evaluare a fraudei în activităţile academice şi de cercetare şi a aplicat
măsuri active de prevenire şi eliminare a oricăror forme de plagiat, precum şi de
promovare a principiilor de etică şi integritate în rândul tuturor membrilor comunităţii
academice.
Activitatea de cercetare s-a desfăşurat în conformitate cu normele de etică
profesională pentru asigurarea permanentă a vigilenţei faţă de eventuale abateri de la
deontologie în activităţile de cercetare.
Metodologia de evaluare a calităţii tezelor de doctorat ale absolvenţilor cu diplomă de
doctor ai ANIMV prevede măsuri de certificare permanentă a îndeplinirii unor standarde de
calitate sau excelenţă în cercetarea ştiinţifică, din punctul de vedere al organizării, urmăririi
desfăşurării proiectelor de cercetare, avizării interne a rezultatelor şi eliminării practicilor
neconforme cu etica.
Începând cu luna martie 2018 în cadrul Comisiei de etică universitară au fost
analizate tezele de doctorat susţinute în perioada 2010 - 2015 în cadrul IOSUD - ANIMV,
în vederea asumării procesului de evaluare a respectării normelor de conduită academică
în elaborarea tezelor de doctorat. Urmare a concluziilor desprinse au fost dispuse decizii
în consecinţă.
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