OFERTA PUBLICĂ DE ŞCOLARIZARE

ADMITERE 2021

PROGRAMUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - Academia Naţională
de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează, în luna septembrie 2021, concursul de
admitere la Programul de studii universitare de doctorat, de tipul doctorat
ştiinţific, în domeniul „Informaţii şi Securitate Naţională”, în baza prevederilor
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, HG 681/2011 privind aprobarea Codului Studiilor
Universitare de Doctorat, Regulamentului Şcolii Doctorale Informaţii și Securitate
Naţională, respectiv Metodologia de organizare și desfășurare a procesului de
admitere la programul de studii universitare de doctorat în Școala Doctorală INS
(2021) şi Procedura de organizare și desfășurare a concursului de admitere la
programul de studii universitare de doctorat în Școala Doctorală INS (2021).

INFORMAŢII GENERALE
SCOPUL PROGRAMULUI
Programul este destinat dezvoltării resursei umane competente în domeniul
„Informaţii şi Securitate Naţională", prin experienţa profesională și de cercetare
finalizată şi, după susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE:
07 - 08 septembrie 2021.
LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE:
Sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”
DURATA STUDIILOR: de regulă 3 ani, în condiţiile legii.
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: cu frecvenţă, cu finanţare de la bugetul de stat și cu
frecvenţa redusă, cu finanţare prin taxă
NUMĂRUL DE POZIŢII SCOASE LA CONCURS pentru seria 2021-2024: 5
(detalii privind poziţiile vacante de student-doctorand scoase la concurs, pentru
fiecare conducător de doctorat, cu direcţiile de cercetare conexe acestor poziţii,
precum şi tematica pusă în discuţie la colocviul de admitere, se găsesc în Anexa nr. 4).
TAXĂ DE ÎNSCRIERE:
100 lei prin virament bancar în contul RO35 TREZ 7012 0F33 0500 XXXX, deschis la
Trezoreria Sectorului 1, Cod fiscal 4204267, cu specificarea clară a numelui şi
prenumelui candidatului, respectiv a destinaţiei sumei.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS
PERIOADA DE ÎNSCRIERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

01-31 martie 2021 – depunerea solicitărilor de selecţie în vederea angajării
(Anexa nr. 1);
05-15 iulie 2021 – constituirea comisiei de admitere și a comisiei de contestații;
19 iulie - 31 august 2021 – depunerea dosarelor de concurs;
01 - 03 septembrie 2021 – studierea dosarelor de concurs;
07 - 08 septembrie 2021 – desfășurarea concursului de admitere;
09 septembrie 2021 – comunicarea rezultatelor concursului de admitere;
10 -15 septembrie 2021 – avizarea rezultatelor concursului de admitere de către
CSDISN și de CSUD și aprobarea de către Senatul ANIMV.

Înscrierile pentru participarea la concursul de admitere se fac de luni până vineri, între
orele 0900 - 1300, la Secretariatul Şcolii Doctorale Informații și Securitate Națională din
cadrul Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul", şoseaua Odăi nr. 20, sector 1.

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 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, 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 se face prin depunerea dosarului de înscriere şi completarea documentelor
tip de înscriere (vezi Anexele nr. 2 și nr. 3).
Admiterea se desfășoară în conformitate cu Procedura de organizare și desfășurare a
concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în Școala Doctorală
Informaţii și Securitate Naţională (2021).
DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conţine următoarele documente:
cerere de înscriere (Anexa nr. 2; se asigură de secretariatul SD);
fișa de înscriere (Anexa nr. 3; se asigură de secretariatul SD);
curriculum vitae; lista lucrărilor publicate (dacă este cazul);
raportul de investigare preliminară a temei de cercetare;
copie a certificatului de naștere;
copia certificatului de căsătorie sau a altui act care certifică schimbarea numelui
(dacă este cazul);
copie a actului de identitate;
copie a diplomei de bacalaureat;
copie a diplomei de licenţă sau echivalentul acesteia;
copie a diplomei de master;
copii ale foilor matricole / suplimentelor la diplomă aferente studiilor efectuate;
atestat de cunoaștere a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză,
germană, spaniolă, rusă, arabă, chineză);

adeverinţă de angajat al SRI / adeverinţă prin care se certifică avizul favorabil al
selecţiei pentru angajare în SRI / adeverinţă de la locul de muncă (dacă e cazul);
chitanţă privind achitarea taxei de înscriere.
La momentul depunerii copiilor documentelor menţionate anterior, candidaţii vor avea
asupra lor originalele acestora, în vederea certificării conformităţii cu originalul,
potrivit prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative.

COLOCVIUL DE ADMITERE
Admiterea se desfășoară în conformitate cu Procedura de organizare și desfășurare a
concursului de admitere la studiile universitare de doctorat în Școala Doctorală
Informații și Securitate Națională (2021).

TAXE DE ŞCOLARIZARE
Taxe de studii (pentru candidaţii pe locurile cu frecvenţă redusă, cu finanţare prin
taxă):
10.000 lei – taxa anuală de studii universitare de doctorat, pentru seria 2021-2024;
7.600 lei – taxa de susținere publică a tezei de doctorat, pentru seria 2021-2024;

