
 

 
 
 
 
 
FISĂ DE CONCURS 

 
Universitatea ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI 

Facultatea Facultatea de Studii de Intelligence 

Departament Departamentul de Studii de Securitate şi Intelligence 

Poziţia în statul de funcţii 22 

Funcţie Asistent universitar (militar) / asistent universitar 

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Instituții de securitate, Introducere în problematica securității, Geopolitică, Intelligence și decizie, 
Politica externă a României, Fenomenul terorist în societatea conntemporană, Studii de 
securitate 

Domeniu ştiinţific Informaţii şi securitate naţională 

Descriere post 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 asistent 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 asistent 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 asistent universitar (militar) / 
asistent 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 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

- Normă didactică minimă săptămânală  minimă de 11 ore convenționale, cuprinzând activități de seminar, 
lucrări practice și de laborator, îndrumare de proiecte de an, îndrumarea elaborării lucrărilor de licență, alte 
activități didactice, practice și de cercetare științifică înscrise în planurile de învățământ. 

- Normă de cercetare (aplicativă, în sprijinul învăţământului de informaţii) - după caz, potrivit prevederilor 
art. 287 din Legea nr. 1/2011. 

- Norma universitară - 40 ore pe săptămână. 

* Ocuparea acestui post necesită cunoştinţe de specialitate aprofundate, competenţe şi abilităţi profesionale 
subsumate domeniilor disciplinelor de concurs şi implică îndeplinirea criteriilor precizate la art. 14.A. alin. (4) 
din Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în Academia 
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. 

* Titularul postului colaborează, în derularea actului didactic, cu colegii din Departamentul de Studii de 
Securitate şi Intelligence, precum şi cu cadrele didactice din celelalte departamente ale Facultăţii de Studii de 
Intelligence, cu respectarea principiilor suplinirii colegiale şi a criteriilor de interdisciplinaritate luate în 
considerare pentru desfăşurarea învăţământului de specialitate; 

* Este subordonat direct, pe linie de învăţământ, şefului Departamentului de Studii de Securitate şi 
Intelligence. 
Sarcini şi responsabilităţi:  
- Conceperea si planificarea activităţilor didactice şi ştiinţifice la disciplinele din responsabilitate.  
- Organizarea activităţilor didactice şi ştiinţifice potrivit prevederilor Planului de Învăţământ şi a Fişelor de 
Disciplină.  
- Conceperea materialelor didactice şi documentar-bibliografice specifice disciplinelor la care este titular.  
- Conceperea şi aplicarea instrumentelor de evaluare a cursanţilor programelor de studii în derulare  
- Utilizarea unor modalităţi optime de comunicare cu cursanţii şi asigurarea, la ordin, a activităţilor de tutorat ori 
mentorat.  
- Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicarea de materiale didactice şi ştiinţifice 
potrivit tematicilor aprobate.  
- Participarea la activităţi de perfecţionare pedagogică şi profesională în domeniile de specialitate din 
competenţă (cursuri de formare continuă, stagii de documentare etc.).  
- Îndrumarea pregătirii universitare a cursanţilor: consultaţii, cercuri ştiinţifice, coordonare ştiinţifică a lucrărilor 
de absolvire a studiilor.  
Competenţe/abilităţi:  
- Competenţe profesionale în domeniul securităţii naţionale şi internaţionale şi al gestionării situaţiilor de criză 
specifice mediului de securitate naţional şi internaţional, dar şi din perspectiva fenomenului terorist în 
societatea contemporană.  
- Competenţe de comunicare didactică şi ştiinţifică de specialitate.  
- Competenţe de cercetare ştiinţifică aplicativă în sprijinul învăţământului de informaţii derulat în Academia 
Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul".  
- Abilităţi de îndrumare a cursanţilor pe linia integrării profesionale şi instituţionale, potrivit liniilor specifice de 
carieră asumate. 

 



Atribuţiile/activităţile 
aferente 

Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs  
• Desfăşurarea de activităţi didactice la disciplinele din responsabilitate, incluse în Planul de 
Învăţământ.  
• Desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică aplicativă, potrivit tematicilor de interes 
reţinute la nivelul Departamentului de Studii de Securitate şi Intelligence ori, după caz, în cadrul 
echipelor formate în cadrul proiectelor de cercetare fundamentală, pentru completarea normei 
didactice.  
• Participarea la îndeplinirea sarcinilor de planificare şi organizare a învăţământului la nivelul 
Departamentului de Studii de Securitate şi Intelligence ori a Facultăţii de Studii de Intelligence.  
• Participarea la elaborarea materialelor necesare activităţilor practic-aplicative şi a documentelor 
activităţilor de seminar/laborator.  
• Participarea la activităţile de îndrumare şi control a activităţilor didactice şi ştiinţifice incluse în 
pregătirea de specialitate.  
• Îndrumarea şi coordonarea ştiinţifică a elaborării, de către cursanţi, a temelor, referatelor şi 
proiectelor ce fac obiectul evaluării continue la disciplinele din responsabilitate.  
• Aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind lucrul cu documentele clasificate. 

Salariul minim de încadrare - pentru funcţia didactică cu statut de cadru militar solda lunară brută minimă este de 

4772 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 

4922 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 susţinerii probelor 08-09.07.2021 

Ora susţinerii probelor 0900 

Locul susţinerii probelor Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" 

Perioadă susţinere a probelor 
de concurs 

Început 08.07.2021 Sfârşit 09.07.2021 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început 09.07.2021 Sfârşit 09.07.2021 

Perioadă de contestaţii Depunere  
Început 12.07.2021 Sfârşit 14.07.2021 
Soluționarea contestațiilor  
Început 15.07.2021 Sfârşit 15.07.2021 

Tematica probelor de 
concurs 

Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar include susţinerea unei probe 
scrise, probă orală și probă practică, în prezenţa comisiei de concurs. 
Pentru probele scrisă şi orală bibliografia va fi publicată pe pagina www.animv.ro odată cu 
publicarea anunţului privind scoaterea postului la concurs.  
Proba practică constă în susţinerea unui seminar în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de 
concurs. Comisia stabileşte tema pentru proba practică cu 48 de ore înainte de susţinerea ei şi 
aceasta este publicată pe pagina www.animv.ro.  

Tematică: 
1. Securitatea – concept și domenii de manifestare 
2. Politicile de securitate națională. Strategia de securitate națională. 
3. Instituții de securitate 
4. Corelaţia ameninţărilor la adresa securităţii naţionale cu infracţiunile de terorism  
 
         BIBLIOGRAFIE: 
1. Buzan, Barry; Waever, Ole; de Wilde, Jaap, Securitatea: un nou cadru de analiză, Editura 
CA Publishing, Bucureşti, 2011. 
2. Zulean, Marian (coord.) Strategiile de securitate naţională(ediţia a II-a îmbogăţită), Editura 
Tritonic, Bucureşti, 2017. 
3. Kissinger, Henry, Diplomaţia, Editura All, Bucureşti, 2003. 
4. Buzan, Barry; Little, Richard, Sistemele internaţionale în istoria lumii, Editura Polirom, Iaşi, 
[2000](2009). 
5. Frunzeti, Teodor, Globalizarea securităţii, Editura Militară, Bucureşti, 2006. 
6. Kolodziej, Edward A., Securitatea si relaţiile internaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2007. 
7. Ungureanu, Radu-Sebastian, Securitate, suveranitate si instituţii internaţionale, Editura 
Polirom, Iaşi, 2010. 
8. Marian Zulean, Luciana-Alexandra Ghica (coord.), Politica de securitate naţională. 
Concepte, instituţii, procese, Iaşi, Editura Polirom, 2007. 
9. Huntington, Samuel, Ciocnirea civilizaţiilor si refacerea ordinii mondiale, Editura Litera, 
Bucureşti, 2018. 
10. Legea 51 din 1991 (r. 2014) privind securitatea naţională 
11. Legea 14 din 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii 
12. Legea 535 din 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului 

Descrierea procedurii de 
concurs 

Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar include probă scrisă, probă orală şi 
probă practică, specifică postului scos la concurs. 

http://www.animv.ro/


Lista documente Dosarul este alcătuit din: 
a) Cererea de înscriere la concurs (Anexa9), semnată de candidat, care include o 
declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate la dosar; 
b) O propunere de dezvoltare a carierei universitare din punct de vedere didactic 
(propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre 
principalele criterii de departajare a candidaţilor); 
c) Curriculum vitae în format tipărit şi în format electronic (semnat de candidat), care va 
cuprinde: 
- informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; 
- informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante; 
- informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de 
proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se 
pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; 
informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor 
ştiinţifice ale candidatului. 
d) Lista de lucrări (Anexa 10), semnată de candidat, în format tipărit şi în format 
electronic care cuprinde: 
- lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru 
realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi se pot regăsi şi 
în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol; 
6+++++ 
- teza sau tezele de doctorat; 
- brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; 
- cărţi şi capitole în cărţi; 
- articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; 
- publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de 
specialitate; 
- alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice. 
e) Fişa-tip de verificare a îndeplinirii standardelor Academiei de prezentare la concurs 
(Anexa 1); 
f) Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de 
doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 
g) 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 (Anexa11); 
h) 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 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; 
i) Copia cărţii de identitate; 
j) Copii ale documentelor care atestă dovada schimbării numelui (dacă este cazul); 
k) Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări, în format electronic, considerate a fi 
cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 
l) 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. 
m) Alte documente solicitate de structura de resurse umane. 
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 08.00-14.00 
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 de Studii de Intelligence, Departamentul de Studii de Securitate şi 
Intelligence Postul asitent universitar poz. 22 Disciplinele: 
Instituții de securitate, Introducere în problematica securității, Geopolitică, Intelligence și decizie, 
Politica externă a României, Fenomenul terorist în societatea conntemporană, Studii de 
securitate 
 
. 
DOSAR DE CONCURS Candidat...(NUME şi prenume - titlul ştiinţific, după caz) 

Adresa unde se transmite 
dosarul de concurs 

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

Comisia de concurs Preşedinte: Lect. univ. dr. Bogdan TEODOR, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 
din Bucureşti 
Membri: 
Conf. univ. dr. Răzvan GRIGORAȘ, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din 
Bucureşti 
Lect..univ.dr. Cătălin TECUCIANU, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din 
Bucureşti 
Lect.univ. dr. Ioana LEUCEA, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti 
Asistent univ.dr. Silviu PETRE, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 
Membru supleant:  
Asist. univ.dr. Mihai SOFONEA, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 



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 
Conf.univ.dr. Cristian NIȚĂ, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti 
Membru supleant: 
Conf.univ.dr. Iulian FOTA, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti 

 


