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1. Baza legală
Art. 1.
(1) Organizarea și desfășurarea admiterii la studii universitare de doctorat în cadrul
Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” se realizează în conformitate cu
următoarele prevederi:
1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și
completările ulterioare;
3. HG nr. 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu
modificările și completările ulterioare;
4. HG nr. 206/1995 privind organizarea si funcționarea ANIMV;
5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității
educației, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de
simplificare la nivelul instituțiilor publice și pentru modificarea și completarea unor
acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
7. 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 și modificările ulterioare;
8. Ordinul nr. 3199/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență, de master
și de doctorat (OMENCS nr. 61202/2016);
9. Ordinului nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și
școlarizarea cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018;
10. Regulamentul Școlii Doctorale Informații și Securitate Națională (2021);
11. Reglementările interne ale Serviciului Român de Informații cu privire la procesul
de selecție și încadrare a personalului militar.

2. Organizarea procesului de selecție în vederea admiterii la programul
de studii universitare de doctorat
Art. 2.
(1) Au dreptul să participe la admiterea la studii universitare de doctorat absolvenții cu
diplomă de master sau echivalentă acesteia, conform art.163 din Legea educației
naționale nr.1/2011 și respectiv art. 9 alin (3) din Ordinul nr.6102/2016 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licență, de master și de doctorat, cu completările și modificările
ulterioare.
Art. 3.
(1) Programul de studii universitare de doctorat se organizează în domeniul Informații și
securitate națională, în cadrul Școlii Doctorale Informații și Securitate Naţională.
(2) Studiile universitare de doctorat se organizează și se desfășoară în următoarele
forme:
a) învățământ cu frecvență, cu finanțare de la bugetul de stat (cu bursă);
b) învățământ cu frecvență redusă, cu finanțare prin taxă.
(3) Numărul și distribuția locurilor vacante pentru ambele forme de învățământ se
stabilesc anual, în perioada ianuarie-februarie.
Art. 4.
(1) Candidatura pentru locurile vacante de la forma de învățământ cu frecvență
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presupune încheierea unui contract de muncă pe un post de asistent de cercetare
sau asistent universitar pe perioadă determinată.
Art. 5.
(1) Candidatura pentru locurile vacante de la forma de învățământ cu frecvență redusă
nu presupune încheierea unui contract de muncă pe perioadă determinată pe un post
de asistent de cercetare sau asistent universitar.
Art. 6.
(1) Candidații care optează pentru locurile vacante de la forma de învățământ cu
frecvență, cu finanțare de la bugetul de stat, și care nu sunt angajaţi în Serviciul
Român de Informaţii, vor solicita Rectorului ANIMV începerea procedurilor de selecție
în vederea angajării, conform modelului din Anexa SEL01.
(2) Cererile de intrare în procesul de selecţie vor fi adresate Rectorului ANIMV până la
data 31 martie, în fiecare an.
(3) Candidații vor parcurge procesul de selecţie în vederea angajării, specific Serviciului
Român de Informaţii, în perioada aprilie-august.
Art. 7.
(1) Dosarul pentru concursul de admitere se depune în conformitate cu prevederile din
Anuntul public privind organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile
universitare de doctorat în ISN, care va fi publicat pe site animv.ro cel puțin cu 6 luni
înainte de desfășurarea concursului de admitere.

3. Organizarea concursului de admitere la programul de studii
universitare de doctorat
Art. 8.
(1) Pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de
doctorat se constituie o Comisie de admitere şi o comisie de contestaţii, propusă de
Consiliul Școlii Doctorale ISN și aprobată de către CSUD.
(2) Din comisia de admitere vor face parte și conducătorii de doctorat, pentru candidații
de pe locurile vacante care le-au fost alocate.
(3) Persoanele care se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv
cu candidaţii, cu conducătorii de doctorat, sau care au beneficiat în ultimii 3 ani
anteriori evaluării ori beneficiază în prezent de foloase de orice natură din partea
persoanei evaluate, nu pot fi numiți în comisia de admitere sau în comisia de
contestații.
Art. 9.
(1) Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de
doctorat se realizează în conformitate cu Procedura de organizare și desfășurare a
concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în ISN.
(2) Pot participa la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, pe locurile
vacante de la forma de învățământ cu frecvență, cu finanțare de la bugetul de stat,
candidații care la data de 01 septembrie deţin dețin diplomă de master sau diplomă
de studii superioare de lungă durată (anterioare Legii 288/2004) și care dețin calitatea
de angajat sau îndeplinesc condiţiile de angajare în Serviciului Român de Informaţii.
(3) Pot participa la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, pe locurile
vacante de la forma de învățământ cu frecvență redusă, cu finanțare prin taxă,
candidații care la data de 01 septembrie dețin diplomă de master sau diplomă de
studii superioare de lungă durată (anterioare Legii 288/2004).
Art. 10.
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(1) După finalizarea concursului de admitere, candidații declarați admiși sunt
înmatriculați și, după semnarea contractului de studii universitare de doctorat, obțin
calitatea de student doctorand.
Art. 11.
Școala doctorală asigură transparența procedurilor de selecţie si de admitere la
doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor solicitate candidaţilor prin
publicarea acestora pe site-ul propriu, www.animv.ro, cu cel puțin 6 luni înainte de
desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat.

3. Dispoziții finale
Art. 12.
(1) Prezenta Metodologie intră în vigoare începând cu semestrul 2 al anului universitar
2020-2021.
(2) Prezenta Metodologie se actualizează ori de câte ori este nevoie și când apar
modificări legislative incidente.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii, orice alte prevederi anterioare se
abrogă.
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Anexa 1

Nr. _________________ din _________________
APROB
RECTORUL
ACADEMIEI NAȚIONALE DE INFORMAȚII
„MIHAI VITEAZUL”
Prof.univ.dr.
[Prenume NUME]

RECTORULUI
ACADEMIEI NAȚIONALE DE INFORMAȚII
„MIHAI VITEAZUL”
Subsemnata/Subsemnatul
[Prenume
NUME],
cetățean
român,
CNP
1234567890123, CI seria [xx], nr. [123456], domiciliat în str. [strada], nr. [xx], bl. [xx], ap.
[xx], localitatea [localitatea], județul [județul], în conformitate cu prevederile Art. 6 din
Metodologia de organizare și desfăşurare a admiterii la studiile universitare de doctorat în
Școala Doctorală Informaţii și Securitate Națională, îmi exprim intenția de a participa la
concursul de admitere pentru un loc vacant de la forma de învățământ cu frecvență, cu
finanțare de la bugetul de stat, drept pentru care vă rog să aprobați începerea procedurilor
de selecție în vederea angajării în SRI.

Data ______________

Semnătura solicitantului _______________
Date personale de contact:
telefon nr.:
e-mail:
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