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SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII 

„MIHAI VITEAZUL” 
 

ADMITERE 2012 

 
 

- O F E R T A  P U B L I C Ă - 
 

DE ŞCOLARIZARE A SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII 
 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER DE CERCETARE 
 

 
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează colocviu de 

admitere la studii universitare de master de cercetare, forma de învăţământ „cu 
frecvenţă”, în specializările: 
 
 

1. Managementul informaţiilor de securitate naţională 80 locuri cu taxă 

2. Managementul informaţiilor în combaterea terorismului 80 locuri cu taxă 
 

Înscrierea candidaţilor: 03 - 28.09.2012 

Perioada de desfăşurare a colocviului de admitere: 06 - 07.10.2012 
 
 

SCOPUL PROGRAMULUI 

Programele de studii universitare de master conduc, prin obiectivele didactice, 
la aprofundarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică, în 
domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, necesare pentru ocuparea 
unor funcţii specializate, precum şi a unor funcţii de analiză şi consiliere pentru 
diferite instituţii de drept public şi privat care derulează activităţi specifice domeniului 
securităţii şi apărării. 

Totodată, programele de studii universitare de master asigură baza pregătitoare 
obligatorie pentru studiile doctorale şi academice postuniversitare. 

Programul de pregătire este structurat pe patru semestre şi corespunde unui 
număr de 120 de credite de studii transferabile. 
 

STATUTUL CURSANŢILOR 

Pe toată durata desfăşurării programului de studii universitare de master, 
cursanţii vor avea calitatea de student, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg  
din dispoziţiile H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 
universitare de masterat şi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
programelor de studii universitare de master în Academia Naţională de Informaţii 
„Mihai Viteazul”. 
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LOCUL DE ÎNSCRIERE 

La secretariatul Biroului Organizare Studii Universitare de Master, Doctorat şi 

Studii Postuniversitare din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, 

de luni până vineri între orele 8
00

-14
00

, Şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, telefon 

021/410.65.50 int. 1144, 1379. 

 

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL UNIVERSITAR 

DE MASTER DE CERCETARE 

Au dreptul să participe la concursul de admitere la programul de studii 
universitare de master absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în conformitate 
cu Legea nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale şi Legea nr. 288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS 

Se face prin completarea unei cereri tip (vezi anexa nr. 1) adresată rectorului 
Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”. 
 

 Cererea tip de înscriere va fi însoţită de următoarele: 
 diplomă de bacalaureat în copie legalizată; 
 diplomă de licenţă/adeverinţă de licenţă în copie legalizată; 
 foaia matricolă/suplimentul la diplomă în copie legalizată (promoţia 2012 

va depune acest document până în luna iunie 2013); 
 certificat de naştere în copie legalizată; 
 certificat de căsătorie în copie legalizată (numai în cazul schimbării numelui); 
 copie xerox după actul de identitate; 
 4 fotografii color 3/4; 
 un dosar plic; 
 formular tip, cuprinzând datele care se solicită tuturor candidaţilor la 

admitere de către instituţiile de învăţământ superior, reprezentând Anexa 1 
la Ordinul MECTS nr. 3.313 din 23 februarie 2012; 

 chitanţă de achitare a taxei de înscriere. 
 

COLOCVIUL DE ADMITERE va consta în susţinerea unui eseu din sfera 
tematicii orientative prezentate în anexele nr. 2 sau 3, după caz, aferente fiecărui 
program de studii universitare de master. 

Pentru toate programele de studii universitare de master de cercetare taxa de 

înscriere este de 100 lei şi se achită la casieria Academiei Naţionale de Informaţii 
„Mihai Viteazul”, în momentul înscrierii. 

Atât pe perioada susţinerii colocviului de admitere, cât şi pe durata desfăşurării 
cursurilor, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nu asigură cazare, 

masă şi transport. 
Costul programelor de studii universitare de master cu taxă este de 2.500 lei  

şi poate fi achitat în trei rate. 
 Taxa de susţinere a lucrării de disertaţie este de 100 lei. 
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R O M Â N I A 

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII 

„MIHAI VITEAZUL” 
 

Anexa nr. 1 

 

 

 
 
 
 

Domnule Rector, 
Subsemnatul (a) _________________________________________________ 

fiul / fiica lui ____________________ şi _________________________, născut(ă) în 
anul ____, luna ____________, ziua ____, în localitatea ________________, judeţul 
_____________________, posesor al cărţii de identitate (B.I.) seria _____________, 
nr. _________________, CNP:                cu 
 

domiciliul stabil în ______________________________________________________________ 
                                                                                       (localitatea, strada, nr., bl., sc., etaj, ap., judeţ/sector) 
________________________________________________________________________________ 

Studii absolvite __________________________________________________ 
                  (universitatea, facultatea, profilul şi specializarea) 

____________________________________________________________________, 
locul de muncă _______________________________________________________, 
                                                                                       (se va completa în clar şi nu iniţialele instituţiei) 
profesia _____________________________, telefon ________________________, 
adresă e-mail _______________________________________, vă rog să-mi aprobaţi 
                                                                                        (se completează corect şi clar) 

înscrierea la colocviul de admitere la Programul de studii universitare de master de 
cercetare ____________________________________________________________, 
 

seria 2012-2014. 
 

Alăturat anexez următoarele: 
 diplomă de bacalaureat în copie legalizată; 
 diplomă de licenţă/adeverinţă de licenţă în copie legalizată; 
 foaia matricolă/suplimentul la diplomă în copie legalizată (promoţia 2011 va depune acest document 

până în luna iunie 2012); 
 certificat de naştere în copie legalizată; 
 certificat de căsătorie în copie legalizată (numai în cazul schimbării numelui); 
 copie xerox după actul de identitate; 
 4 fotografii color 3/4; 
 formular tip, cuprinzând datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de 

învăţământ superior, reprezentând Anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 3.313 din 23 februarie 2012; 
 chitanţă de achitare a taxei de înscriere. 

 
 
 

Data Semnătura 
____________________              _______________________ 

 
 

Domnului Rector al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” 
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Anexa nr. 2 
 

 

TEMATICA ORIENTATIVĂ  

pentru colocviul de admitere la programul de studii universitare de master 
MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR DE SECURITATE NAŢIONALĂ 

 

 
1. Organizaţiile de securitate naţională: management,  infodecizie, leadership. 
2. Serviciul Român de Informaţii – autoritate naţională în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate. 
3. Securitatea informaţiilor – riscuri şi ameninţări. 
4. Gestionarea riscului în situaţii de criză cu privire la securitatea informaţiilor. 
5. Managementul informaţiilor de securitate. 
6. Informaţiile clasificate şi societatea civilă. 
7. Societatea informaţională – politici şi strategii de securitate a informaţiilor. 
8. Securitatea informaţiilor şi Internetul – criminalitatea electronică. 
9. Politici de apărare şi securitate naţională. 

 
 
 
 

Anexa nr. 3 
 

 

TEMATICA ORIENTATIVĂ 

pentru colocviul de admitere la programul de studii universitare de master 
MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ÎN COMBATEREA TERORISMULUI 

 

 
1. Impactul terorismului asupra securităţii internaţionale. 
2. Terorismul: reacţie şi răspuns. Tipologia grupărilor teroriste. 
3. Factori contextuali în definirea terorismului: conexiunea terorismului cu crima organizată, proliferarea 

armelor de distrugere în masă şi migraţia ilegală.   
4. Terorismul şi impactul asupra economiei mondiale.  
5. Rolul actorilor instituţionali în combaterea terorismului. 
6. Rolul programelor comunicaţionale în prevenirea terorismului. 
7. România şi terorismul internaţional: participarea României la operaţiunile militare împotriva terorismului. 
8. Ameninţarea teroristă în regiunea extinsă a Mării Negre. 
9. Serviciul Român de Informaţii – autoritate naţională în combaterea terorismului. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




