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Poziţia în statul de 
funcţii 

54 

Funcţie  lector universitar (militar) / lector universitar 

Disciplinele din planul 
de învăţământ 

Management și deciziei în conflictele politico-militare, Management și deciziei în 

conflictele internaționale, Metodologia cercetării științifice, Self management 

Domeniu ştiinţific Informații și securitate națională 

Descriere post 

Lector universitar, poziţia 54, Departamentul de Științe sociale. 
Postul vizează ocuparea unei funcţii didactice cu statut de cadru militar sau ocuparea 
unei funcţii didactice cu statut de  angajat civil, în funcţie de opţiunea candidaţilor la 
momentul înscrierii.  
În acest context, încadrarea funcţiei didactice se va realiza, astfel : 
• pentru lector universitar (militar) - potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995 şi ale actelor 
normative aplicabile instituţiilor militare de învăţământ, cu condiţia parcurgerii etapelor de 
selecţie, astfel cum este prevăzut în art. 59 din Metodologia organizării şi desfăşurării 
concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Academia Naţională 
de Informaţii „Mihai Viteazul”; 
• pentru lector universitar ca angajat civil – potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale actelor normative aplicabile instituţiilor militare 
de învăţământ, cu condiţia parcurgerii etapelor de selecţie, astfel cum este prevăzut în 
art. 59 din Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor 
didactice şi de cercetare în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. 
Condiţiile generale şi specifice de înscriere la concursul de ocupare a funcţiei de lector 
universitar (militar) / lector universitar sunt prevăzute în Metodologia organizării şi 
desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în 
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. 
Activităţi specifice postului: - Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea 
nr. 1/2011. - Normă didactică minimă săptămânală - 10 ore convenţionale, dintre care cel 
puţin 2 ore convenţionale de activităţi de predare. - Norma de cercetare - minim 24 ore 
pe săptămână. - Norma universitară - 40 ore pe săptămână. 
Ocuparea acestui post necesită cunoştinţe de specialitate în domeniul de referință şi 
implică îndeplinirea criteriilor precizate la art. 14 A alin. (3) din Metodologia organizării și 
desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în 
Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”.  
Titularul postului este subordonat direct al decanului Facultății de Informații și nemijlocit 
al șefului Departamentului de Științe Sociale.  
Sarcini şi responsabilităţi: asigură aplicarea conținutului fișelor de disciplină prin ore de 
curs, seminare, lucrări și aplicații practice; elaborează note de curs, lucrări practice și alte 
materiale didactice necesare învățământului și cercetării științifice; pregătește și conduce 
cursuri, seminare, lucrări și aplicații practice la disciplina la care este desemnat, în 
conformitate cu planurile de învățământ aprobate; îndrumă pregătirea școlară a 
studenților: activități de tutorat, consultații, cercuri științifice, elaborarea lucrărilor de 
finalizare a studiilor; participă la manifestări ştiinţifice interne ori externe şi publică 
materiale didactice şi ştiinţifice potrivit tematicilor aprobate, participă la activităţi de 
perfecţionare pedagogică şi profesională în domeniile de specialitate din competenţă 
(cursuri de formare continuă, stagii de documentare etc.).  



Atribuţiile/activităţile 
aferente 

Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs: 
Întocmește fişele de disciplină pentru disciplinele la care este titular. • Desfăşoară 
activităţi didactice cu cursanţii programelor de formare iniţială şi continuă la disciplinele 
din responsabilitate, incluse în planul de învăţământ. • Desfăşoară activităţi de cercetare 
ştiinţifică, potrivit tematicilor de interes la nivelul Departamentului de Științe Sociale ori, 
după caz, în cadrul echipelor formate în cadrul proiectelor de cercetare fundamentală, 
pentru completarea normei didactice. • Participă cu lucrări proprii și referate la sesiunile 
de comunicări științifice, colocvii, mese rotunde, la conferințe naționale și internaționale. • 
Participă la îndeplinirea sarcinilor de planificare şi organizare a învăţământului la nivelul 
Departamentului de Științe Sociale şi a Facultăţii de Informații. • Participă la elaborarea 
materialelor necesare activităţilor aplicative şi a documentelor activităţilor de 
seminar/laborator. • Îndrumă şi coordonează elaborarea de către cursanţi a temelor, 
referatelor şi proiectelor ce fac obiectul evaluării continue la disciplinele din 
responsabilitate. • Aplică şi respectă prevederile legale privind lucrul cu documentele 
clasificate. 

Salariul minim de 
încadrare 

- pentru funcţia didactică cu statut de cadru militar solda lunară brută este de 
minim 5297 lei la care se adaugă norma de hrană şi norma de echipare, conform 
prevederilor legale în vigoare; 
- pentru funcţia didactică cu statut de angajat civil salariul minim brut de încadrare 
este 5695 lei la care se adaugă norma de hrană, conform prevederilor legale în vigoare. 

Calendarul concursului  

Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

06.05.2021 

Perioadă înscriere Început 06.05.2021 Sfârşit 23.06.2021 . 
 

Data susținerii prelegerii 08.07.2021 

Ora susținerii prelegerii 10 

Locul susținerii prelegerii Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

08.07.2021   
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început 09.07.2021 Sfârșit  09.07.2021 

    
 

Perioadă de contestații 

Depunere  
Început 12.07.2021 Sfârşit 14.07.2021 
Soluționarea contestațiilor  
Început 15.07.2021 Sfârşit 15.07.2021 

Tematica probelor de 
concurs 

Tematica: 1. Management și decizie în organizațiile de securitate 2. Concepte 
inovative în managementul procesului de intelligence internațional 3. Concepte generale 
specifice conducerii strategice în organizațiile de securitate 4. Manager și lider în 
organizațiile de securitate 5. Calitățile și valorile necesare liderului strategic în 
organizațiile de securitate 6. Relația liderului strategic cu societatea civilă și liderii 
politico-militari strategici 7. Rolul liderului strategic în conducerea și dezvoltarea 
cooperării internaționale 8. Self-Leadershipul/ Self managementul în organizațiile de 
securitate. 
Bibliografie:  

1. Blanchard, K., Self Leadership and the One Minute Manager. Gain the Mindset and 
Skillset for Getting What You Need to Succeed, Paperback, Editura Harper Collins 
Publishers, 2018; 

2. Blanchard, K., Whale Done!. The Power of Positive Relationships, Paperback, Editura 
Free Press, 2002; 

3. Covey, S. R., Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficiente, Editura Allfa, 2016; 

4. Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A., Inteligența emoțională în Leadership, Editura 
Curtea Veche Publishing, 2019; 

5. Hernández, E. Leading Creative Teams: Management Career Paths for Designers, 
Developers, and Cpywritters, San Antonio Apress, 2017; 

6. Holliday, M., Coaching Mentoring And Managing Breakthrough Strategies To Solve 
Performance Problems And Build, Career Press, 2001; 

7. Maxwell, J. C., Cele 15 legi supreme ale dezvoltarii personale, Editura Amaltea, 2013; 

8. Savu,  Gh., Spionajul militar modern. Rolul liderilor în conducerea și dezvoltarea 
informațiilor militare strategice, Editura RAO, 2017; 

9. Sinek S., Liderii mănâncă ultimii. De ce unele echipe lucrează bine împreună, iar 

https://www.elefant.ro/list/carti/filters/autor-Daniel%2BGoleman%252C%2BRichard%2BBoyatzis%252C%2BAnnie%2BMcKee
https://www.elefant.ro/list/carti/filters/editura-Curtea%2BVeche%2BPublishing
https://www.elefant.ro/list/carti/filters/autor-Gheorghe%2BSavu


altele nu, Editura Publica, Ediția a II-a, 2017; 

10. Manualul NATO, Editura Ministerul Informațiilor Publice, 2001. 

Descrierea procedurii 
de concurs 

Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: a) 
relevanța și impactul rezultatelor științifice ale candidatului;  
b) capacităţii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; 
c) competenţelor didactice ale candidatului raportat la specificul postului; 
d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale ori de a 
disemina propriile rezultate ştiinţifice; 
e) capacitatea de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice, în funcţie de 
specificul domeniului candidatului; 
f) experienţe anterioare ale candidatului în instituții de învățământ. 
Proba de concurs: susţinerea unei prelegeri cu caracter didactic/ştiinţific, după caz, în 
prezenţa comisiei de concurs. Programa aferentă prelegerii se publică pe site-ul 
www.animv.ro odată cu publicarea anunţului privind scoaterea postului la concurs. 
Comisia stabileşte tema pentru prelegerea didactică/ştiinţifică cu 48 de ore înainte de 
susţinerea ei şi aceasta este publicată pe pagina www.animv.ro. 

Lista documente on 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul", Şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, 
Bucureşti  

Comisia de concurs Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian NIȚĂ, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti 
Membri: 
Prof univ.dr. Ioan DEAC, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti 
Lect.univ.dr. Florentina HĂHĂIANU, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti 
Conf. univ. dr. Răzvan GRIGORAȘ, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti 
Conf.univ.dr. Iulian FOTA, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti 
Membru supleant:  
Lect.univ.dr. Cătălin TECUCIANU, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti 

Comisia pentru soluționarea 
contestațiilor 

Preşedinte: Prof.univ.dr. Irena CHIRU, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti 
Membri: 
Conf.univ.dr. Ecaterina DRĂGHICI, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti 
Lect.univ. dr. Ioana LEUCEA, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti 
Membru supleant: 
Conf.univ.dr. Florian COLDEA, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti 

 
 

 


