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ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DIN
BUCUREŞTI
Institutul Național de Studii de Intelligence
125
Cercetător ştiinţific gradul III
Postul vizează ocuparea unei funcţii de cercetare cu statut de cadru militar.
În acest context, încadrarea postului se va realiza 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”.
Condiţiile generale şi specifice de ocupare a funcţiei de cercetător ştiinţific
gradul III sunt prevăzute în Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor
pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Academia Naţională de
Informaţii „Mihai Viteazul”.
Studii de intelligence și securitate
Informații și securitate națională
Activităţi specifice postului:
- Îndeplinirea normei de lucru în cercetare de 8 ore/zi, 5 zile/
săptămână, conform
Legii nr. 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare și Legii 53/2003 - Codul
muncii, cu modificările și completările ulterioare
*
Ocuparea acestui post necesită cunoştinţe de specialitate, competenţe şi
abilităţi profesionale în domeniul studiilor de intelligence și securitate şi
implică îndeplinirea criteriilor precizate la art. 14 (C) alin.(3) din Metodologia
organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
și de cercetare în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.
Titularul postului colaborează, în derularea activităţii de cercetare, cu colegii
de departament și din celelalte structuri de cercetare și învățământ ale
ANIMV, cu respectarea principiilor şi a criteriilor de interdisciplinaritate luate
în considerare pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică. Este
subordonat direct directorului INSI. Competenţe/abilităţi: - Competenţe
profesionale de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul
studiilor de intelligence și securitate - Competenţe de comunicare ştiinţifică
de specialitate, inclusiv în limba engleză (nivel minim B2).
Competenţe/abilităţi: - Competenţe profesionale în domeniul studiilor de
intelligence și securitate, cu accent pe teoria intelligence-ului și/sau analiza
de intelligence și/sau studii despre terorism, radicalizare, extremism violent
și/sau amenințări hibride, propaganda și dezinformare etc.
- Competenţe de comunicare ştiinţifică de specialitate.
- Competenţe de cercetare ştiinţifică aplicativă în sprijinul învățământului de
informații derulat în Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul". Atribuții, sarcini şi responsabilităţi:
a) își planifică activitatea specifică în proiectele de cercetare în care este
implicat, elaborând documente în conformitate cu reglementările în vigoare,
pe care le prezintă spre aprobare coordonatorului de proiect și şefului INSI;

b) elaborează studiile în domeniul studiilor de securitate și intelligence
repartizate, precum şi lucrări cu caracter interdisciplinar;
c) participă în echipă la elaborarea de propuneri de granturi și/sau proiecte
de cercetare cu beneficiari interni, în sprijinul activităţii de învăţământ, sau cu
linii de finanţare naţionale/internaţionale, aflate în derulare la nivelul
Institutului;
d) propune teme de cercetare în domeniul studiilor de securitate şi se implică
în valorificarea eficientă a rezultatelor activităţii prin studii şi cercetări
specializate;
e) elaborează lucrări ştiinţifice şi diseminează rezultatele cercetării în cadrul
unor manifestări ştiinţifice organizate la nivel naţional sau internaţional;
f) realizează şi publică articole în reviste cu prestigiu recunoscut la nivel
naţional, în domeniul studiilor de intelligence și securitate și în cele incluse în
baze de date ştiinţifice indexate la nivel internațional;
g) promovează rezultatele cercetării științifice prin participarea la evenimente
academice și programe naționale și internaționale în domeniul studiilor de
intelligence și securitate
•h) aplica şi respecta prevederile legale privind lucrul cu documentele
clasificate.
Salariul minim
de încadrare
Calendarul concursului
Data publicării anunţului
în Monitorul Oficial
Perioadă înscriere
Data susţinerii probelor
Ora susţinerii probelor
Locul susţinerii probelor
Perioadă susţinere a
probelor de concurs
Perioadă comunicare a
rezultatelor
Perioadă de contestaţii

Tematica probelor
de concurs

7.579 lei
06.05.2021
Început 24.05.2021 Sfârşit 23.06.2021
13.07.2021
09:00 -15:00
Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul"
Început 13.07.2021 Sfârşit 13.07.2021
Început 14.07.2021 Sfârşit 14.07.2021
Depunere
Început 14.07.2021 Sfârşit 16.07.2021
Soluționare
Început 19.07.2021 Sfârşit 19.07.2021
Concursul pentru ocuparea postului de Cercetător ştiinţific gradul III include:
- verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analizarea dosarului
de înscriere
- susţinerea unui interviu de prezentare a realizărilor științifice și
temelor de cercetare de interes pentru candidat în fața comisiei de
concurs (online sau onsite, în funcțiile de condițiile sanitare impuse
de necesitatea prevenției infecțiilor cu SARS-COV 2).
- În cadrul interviului, candidatul va avea, de asemenea, obligația de a
realiza o prezentare științifică din următoarele tematici:.
- Prevenirea și contracararea radicalizării, extremismului violent și
terorismului și consolidarea rezilienței societale
- Prevenirea și combaterea amenințărilor hibride
- Abordare conceptuală și metode inovatoare de prevenire și
contracarare
a propagandei, dezinformării și agresiunilor
informaționale
- Teoria și practica intelligence-ului contemporan - de la noul realism la
abordarea critica și reflexivistă
- Analiza de intelligence - abordări și strategii inovatoare
- Evoluții tehnologice și implicațiile lor asupra securității naționale și
activității de intelligence
- Organizațiile de intelligence în secolul XXI - de la organizații agile la
organizații care învață
- Diplomație și intelligence în secolul XXI
- Amenințări de securitate emergente în regiunea Mării Negre și
implicații asupra practicilor de intelligence
- Cercetare, inovare și implicațiile acestora asupra modernizării
educației de intelligence

-

Sisteme de intelligence economic în secolul XXI
Considerații istorice privind activitatea de intelligence in sprijinul
deciziei politice
Analiză comparativă a abordărilor naționale în domeniul controlului
serviciilor de informații
Privacy vs. Security - abordare comparativă și bune practici la nivel
european
Sisteme de intelligence reziliente și integrarea INT-urilor
Tema prelegerii va fi stabilită de comisia de concurs şi comunicată
candidaţilor cu 48 de ore înainte de susţinere prin publicare pe
pagina www.animv.ro.
Se consideră un avantaj susținerea prelegerii în limba engleză.
Interviul și prelegerea științifică vor avea loc online sau onsite, în
funcție de condițiile sanitare impuse de necesitatea prevenției
infecțiilor cu SARS-COV 2)
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Descrierea
procedurii de
concurs

Lista documente

Legea 51 din 1991 (r. 2014) privind securitatea națională
Legea 14 din 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
Român de Informaţii
- Legea 535 din 2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
- Legea 182 din 2002 privind protecția informațiilor clasificate
Verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analizarea dosarului de
înscriere şi susţinerea unei probe orale sau scrise cu subiecte specifice
profilului postului. Probele de concurs şi conţinutul acestora sunt aprobate de
Consiliul ştiinţific al Academiei, la propunerea Institutului Naţional de Studii
de Intelligence.
Dosarul este alcătuit din:
a) Cererea de înscriere la concurs (Anexa 9);
b) Fişa-tip de verificare a îndeplinirii standardelor Academiei de prezentare la concurs
c) (Anexele 1, 2, 3, 4);
d) Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că datele
din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul
suportând consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare (în
original) (Anexa 12);
e) O propunere de dezvoltare a carierei universitare din punct de vedere al
activităţilor de cercetare (propunerea se redactează de către candidat, cuprinde
maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a
candidaţilor);
f) Lista lucrărilor publicate1 (semnată de candidat), în format tipărit și electronic,
însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative, structurată în
raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în
ordine: teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de
specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară
recunoscute de către CNSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
internaţională recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN; brevete de
invenţie; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte
lucrări);
g) 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;
h) Curriculum vitae (semnat de candidat), în format tipărit și electronic;
i) Adeverinţă de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular
(model – Anexa 13), în care se evidenţiază traiectoria profesională – perioadele şi
funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/cercetare ştiinţifică/alte
activităţi, precum şi documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul,
desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară

ori străinătate (în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate);
j) 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;
h) 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 (Anexa 11);
i) Pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul I şi cercetător ştiinţific gradul II, cel
puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din afara Academiei
Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, din domeniul postului scos la concurs, care
au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale
ale candidatului, precum şi scrisorile de recomandare elaborate de aceştia;
j) Alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare.
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 800 1400.
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, Institutul Național de Studii de Intelligence,
Postul: cercetător științific gradul III, pozițiile 125 și 129.
DOSAR DE CONCURS Candidat…(NUME şi prenume - titlul ştiinţific, după caz)

Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

Comisia de concurs

Comisia pentru soluționarea
contestațiilor

Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul", Şoseaua Odăi nr. 20,
sector 1, Bucureşti, Registratura.
Preşedinte: C.S.III Cristian IVAN, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din
Bucureşti
Membri:
Conf. univ. dr. Iulian FOTA, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti
Prof.univ.dr. Irena CHIRU, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti
C.S.III Sorin APARASCHIVEI, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti
Membru supleant:
Lector univ. dr. Florentina HĂHĂIANU, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din
Bucureşti
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ioan DEAC, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din
Bucureşti
Membri:
Conf.univ.dr. Cristian NIȚĂ, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti
C.S.III Codruț LUCINESCU, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti
Membru supleant:
C.S.III Mihaela TEODOR, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti

