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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Acest regulament stabilește cadrul de organizare şi
desfăşurare a programelor de studii universitare de master în Academia
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, denumită în continuare ANIMV.
Art. 2. (2) Prezentul regulament este întocmit în concordanță cu
prevederile următoarelor reglementări legale:
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei;
 Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea
studiilor universitare de masterat;
 Hotărârea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului
Naţional de Informaţii în Academia Naţională de Informaţii, în
subordinea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 cu modificările şi completările
ulterioare privind domeniilor şi programele de studii universitare de
masterat acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi
în anul universitar 2020-2021;
 Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului
domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a
structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar
2020-2021;
 Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.492/2005 privind
promovarea eticii profesionale în universităţi;
 Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.
3.666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor
studentului;
 Ordinul ministrului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice nr.
6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordin MEN nr. 5.146/2019 privind aprobarea aplicării a sistemului
european de credite transferabile;
 Ghidul utilizatorului sistemului european de transfer şi acumulare a
creditelor ECTS/SECT elaborat de Comisia Europeană în forma
actualizată ediţia 2015;
Art. 1 (1)
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 Reglementări interne ale Serviciului Român de Informaţii şi ale
beneficiarilor;
 Carta Universitară a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.
(2) ANIMV în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare
de Master (în continuare IOSUM), organizează programe de studii
universitare de master în domeniile „Informaţii și securitate națională” şi
„Relații internaționale și studii europene”.
(3) ANIMV organizează programe de studii universitare de master
dedicate, astfel:
a) Programe necesare formării ofiţerilor SRI;
b) Programe necesare promovării culturii de securitate.
Art. 2 ANIMV promovează interdisciplinaritatea şi calitatea în
programele de studii universitare de master pe care le organizează. În acest
sens, Academia se poate asocia cu alte instituții de învățământ superior sau
de cercetare din țară sau din străinătate pentru a realiza studii universitare de
master în consorţiu, în baza aprobărilor SRI.
Art. 3 Drepturile şi îndatoririle studenţilor, cât şi procedurile privind
frecvenţa, exmatricularea, întreruperea studiilor şi reluarea calităţii de student
sunt prezentate în Regulamentul de activitate profesională a studenţilor de
ciclul II studii universitare de master din ANIMV.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII
UNIVERSITARE DE MASTER
Art. 4 - (1) ANIMV organizează programe de studii universitare de
master cu durata de 4 semestre, forma de învăţământ cu frecvenţă, în regim
de finanţare de la buget sau cu taxă, în limita cifrei de şcolarizare aprobate de
directorul SRI în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 297/2020, cu
modificările şi completările ulterioare, privind domeniile şi programele de
studii universitare de master acreditate.
(2) Programele de studii universitare de master se desfăşoară în limba
română sau în limba engleză.
(3) Senatul Universitar al ANIMV, denumit mai departe Senat, aprobă
anual cuantumul taxelor de studii şi al altor tarife pentru servicii universitare.
Art.5 - (1) Programele de studii universitare de master pot fi urmate de
absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare, precum şi
de absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare
de lungă durată, care au fost declaraţi „ADMIS” în urma desfăşurării
concursului de admitere.
(2) Concursul de admitere se organizează la programele de studii
universitare de master acreditate, cu respectarea prevederilor metodologieicadru elaborată la nivel național și ale metodologiei proprii.
(3) Concursul de admitere pentru programele necesare formării ofițerilor
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SRI, impune și respectarea reglementărilor specifice SRI.
(4) Prin concurs de admitere se ocupă atât locurile finanţate de la buget,
cât şi locurile cu taxă de studii.
Art. 6 - (1) Fiecare program de studii universitare de master este
coordonat de un responsabil de program desemnat de Consiliul facultății.
(2) Responsabilul de program monitorizează desfăşurarea activităţilor
didactice şi de cercetare ştiinţifică, situaţia şcolară a masteranzilor, stabilirea
temelor pentru disertaţie etc.
Art. 7 - (1) Planurile de învăţământ pentru programele de pregătire
universitară de master aplică Sistemul European de Credite Transferabile (în
continuare denumit SECT).
(2) Volumul de muncă specific activităţilor de predare, seminarizare,
aplicaţii practice şi examinare pentru programele de studii universitare de
master organizate de ANIMV este exprimat cantitativ, în concordanţă cu
SECT, în credite de studii transferabile.
(3) Creditul de studiu transferabil reprezintă unitatea de muncă
intelectuală depusă de un cursant, destinată promovării disciplinelor dintr-un
semestru, din cadrul unui program de studii universitare de master.
(4) În concordanţă cu planurile de învăţământ, pentru programele de
studii universitare de master se alocă 120 de credite (30 credite x 4
semestre) care pot fi suplimentate cu credite alocate altor activităţi de
învăţământ (cursuri desfăşurate în domenii înrudite, cursuri alternative
desfăşurate pe timpul vacanţelor, module de cercetare-documentare etc.).
Art. 8 - (1) Titularii de curs pot fi numai cadrele didactice care au minim
gradul de lector universitar sau specialişti, cadre didactice asociate, cadre
didactice asociate invitate care îndeplinesc cel puţin standardele minimale
pentru gradul didactic de lector universitar.
(2) Activităţile didactice de seminarizare, lucrări aplicative, proiecte etc.
pot fi asigurate şi de alte cadre universitare, instructori militari şi specialişti cu
valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în condiţiile
legii.
Art. 9 - (1) Planurile de învăţământ ale programelor de studii
universitare de master, discutate şi aprobate de Senat şi de Rector, cuprind
atât discipline de cunoaştere avansată, cât şi module de pregătire
complementară.
(2) Programul de pregătire a masterandului cuprinde activităţi de
predare-învăţare, cercetare ştiinţifică, practică universitară, activităţi de
evaluare, studiu individual etc., în concordanţă cu programul de studii
universitare de master la care este înmatriculat.
(3) Activitățile nominalizate la alineatul (2) sunt planificate, de regulă, în
limita a 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminarii. Excepție
fac activități practice și alte situații deosebite care pot împiedica îndeplinirea
obiectivelor didactice.
(4) Este obligatorie parcurgerea de către masteranzi a unei discipline
din fiecare pachet de discipline opţionale. Alegerea disciplinelor opţionale se
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face pentru anul I de studii în momentul semnării contractului de studii, iar
pentru anul II de studii la finalul semestrului II. Asupra opţiunilor exprimate nu
se poate reveni.
Art. 10 - (1) Planul de învăţământ pentru programul de pregătire
universitară de master cuprinde indicaţii metodice referitoare la drepturile şi
modalităţile de opţiune ale studenţilor privind numărul minim şi maxim de
discipline în programul de pregătire, modalitatea de punere la dispoziţia
acestora a programului de învăţământ şi a bibliografiei obligatorii, modul de
asigurare a consultaţiilor de către titularii de discipline, numărul minim de
credite pentru promovarea sesiunii de semestru, formele de evaluare a
studenţilor, alte date necesare derulării în condiţii normale a procesului de
învăţământ.
(2) Masterandul poate realiza activităţi de cercetare ştiinţifică în echipe
de cercetare ştiinţifică din care pot face parte doctoranzi, cadre didactice,
cercetători, iar rezultatele intermediare ale proiectului de cercetare sunt
prezentate de masterand spre dezbatere în cadrul ANIMV sub forma unor
rapoarte ştiinţifice, prezentate profesorului coordonator, conform structurii
anului universitar.
(3) Rezultatele cercetării ştiinţifice realizate pot fi valorificate de
masterand la realizarea lucrării de disertaţie.
Art. 11 - (1) Studiile universitare de master se finalizează printr-un
examen de disertație.
(2) Înscrierea la examenul de disertaţie este condiţionată de obţinerea
tuturor celor 120 de credite de studiu transferabile aferente disciplinelor
obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ, de încadrarea disertaţiei în
procentul de similitudine stabilit la nivel instituţional şi de îndeplinirea
obligaţiilor privind activitatea de cercetare ştiinţifică.
(3) Coordonatorul ştiinţific al disertaţiei este cadru didactic cu gradul de
minim de lector universitar sau coordonarea poate fi realizată în parteneriat
cu un instructor militar/specialist.
(4) În urma promovării examenului de disertaţie, absolvenţii obţin titlul
de master şi primesc diplomă de master însoţită de suplimentul la diplomă.
(5) Absolvenții studiilor universitare de master au acces la studii
universitare de doctorat.
CAPITOLUL III
ADMITEREA ŞI ÎNMATRICULAREA STUDENȚILOR LA PROGRAMELE
DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Art. 12 - (1) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării concursului de
admitere la studiile universitare de master revine ANIMV, prin facultatea
competentă.
(2) Oferta de şcolarizare care conţine profilurile, programele de studii,
cifrele anuale de şcolarizare, criteriile de selecţionare a candidaţilor pentru
învăţământul de informaţii, se stabilesc de Serviciul Român de Informații.
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Art. 13 - (1) Concursul de admitere se desfăşoară conform
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii
universitare de master aprobată de Senat, într-o singură sesiune de admitere,
în luna septembrie. Înscrierile la concursul de admitere pentru programele de
studii universitare de master se desfăşoară conform Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de
master, în baza unei cereri-tip adresate rectorului ANIMV, însoţită de
documentele precizate în cererea-tip. Documentele candidaţilor sunt preluate
şi înregistrate de structura de secretariat a facultății competente.
(2) Modelul de cerere-tip şi documentele aferente necesare înscrierii
candidatului la concursul de admitere pentru programele de studii universitare
de master de cercetare sunt precizate în oferta publică postată pe site-ul
www.animv.ro.
(3) Pentru toate programele de studii universitare de master se percepe
o taxă de înscriere, în cuantumul aprobat de Senat, şi care se achită conform
prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de
admitere la studii universitare de master.
(4) Media minimă de admitere este 6,00. Media obţinută la examenul de
admitere se comunică candidaţilor imediat după terminarea examenului şi se
afişează la sediul ANIMV cu specificarea datei şi orei.
Art. 14 - (1) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată simultan la cel
mult două programe de studii universitare de master, indiferent de instituţiile
de învăţământ care le organizează, dar numai pentru unul dintre acestea
poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat.
(2) Persoana declarată „ADMIS” la programul de studii universitare de
master are, pe toată durata ciclului II de studii universitare, calitatea de
masterand.
Art. 15 - Înmatricularea candidaţilor declaraţi „Admis”, în urma
concursului de admitere la programele de studii universitare de master, se
face prin decizia rectorului, în baza propunerii înaintate de către decanul
facultăţii organizatoare, după încheierea între ANIMV și masterandul
înmatriculat în regim de finanţare cu taxă ori în regim de finanţare fără taxă
(buget), a contractului de studii.
Art. 16 - (1) Modelul contractului de studii universitare se elaborează
de către ANIMV în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Contractul este încheiat în trei exemplare, semnate la începutul studiilor de
către masterand, precum şi de rectorul ANIMV.
(2) Contractul de studii universitare, semnat de masterand şi de rectorul
Academiei, poate fi modificat sau revizuit pe baza prevederilor legislative în
domeniu, numai în scris, prin act adiţional.
(3) Înscrierea unei persoane în Registrul matricol sub număr unic,
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la studii universitare de
masterat, îi conferă acesteia calitatea de masterand pe întreaga perioadă a
prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la
absolvire sau exmatriculare.
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(4) Registrul Matricol al ANIMV devine parte a Registrului Matricol al
Universităţilor din România doar pentru programele de studii universitare de
master destinate formării culturii de securitate.
(5) Nu sunt înscrişi în RMUR studenţii programelor de studii universitare
de master dedicate formării cadrelor Serviciului Român de Informaţii.
Art.17 - (1) După înmatriculare, masterandul primeşte legitimaţia de
student, care este vizată anual de decanul facultăţii care gestionează
programul de studii universitare de master la care este înmatriculat studentul.
CAPITOLUL IV
PROCEDURI PRIVIND EXAMINAREA ȘI NOTAREA MASTERANZILOR
Art. 18 - Verificarea pregătirii studenţilor se realizează pe întreg
parcursul programelor de studii universitare de master, organizate de
Academie.
Art. 19 - (1) Evaluarea pregătirii studenţilor se face la toate disciplinele,
prin formele de verificare prevăzute în planul de învăţământ şi fişa disciplinei.
(2) Volumul şi nivelul cunoştinţelor cerute la examene şi la celelalte
forme de verificare, precum şi modul de susţinere a examenelor – probă
scrisă, probă orală, probă scrisă şi orală – sunt prevăzute în fişele
disciplinelor. Titularul de disciplină are obligaţia de a aduce la cunoştinţă
studenţilor conţinutul fişei disciplinei.
(3) Sesiunile de examene semestriale se desfăşoară în conformitate cu
structura anului universitar aprobată de Senat.
(4) Comisiile de examen sunt propuse de responsabilul de program şi
aprobate de decanul facultăţii competente, fiind consemnate în ordinul de zi
pe unitate.
(5) Din comisiile de examen fac parte cadrele didactice care au predat
disciplina respectivă, asistate de cadrele didactice care au condus seminarele
sau lucrările practice la acea grupă sau alte persoane numite în acest scop.
(6) Evaluările sunt programate cu sprijinul secretariatului facultăţii
competente şi se anunţă cu 15 zile înainte de începerea sesiunii, prin
intermediul mijloacelor de comunicare ale Academiei - avizier, platformă
didactică etc.
Art. 20 - Senatul poate aproba, la propunerea consiliilor facultăţilor,
organizarea unei sesiuni deschise de examinare pentru masteranzii care fac
dovada (printr-un document oficial) că se află/s-au aflat în imposibilitatea de a
participa la sesiunile de examene/sesiunea de reexaminare programate din
cauza unei internări, stări de boală, deces în familie, efectuării unei mobilităţi
internaţionale, participării la competiţii sportive sau misiuni, sau alte cazuri de
extremă urgenţă, conform precizărilor din Regulamentului privind activitatea
profesională a studenților ciclului II studii universitare de master din ANIMV.
Art. 21 - Desfăşurarea examenelor se realizează cu respectarea tuturor
normelor în vigoare referitoare la asigurarea calităţii educaţiei, conform
precizărilor din Regulamentului privind activitatea profesională a studenților
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ciclului II studii universitare de master din ANIMV.
CAPITOLUL V
INTRERUPEREA ȘI RELUAREA STUDIILOR.
ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MASTERAND
Art. 22 - Masterandul poate întrerupe și relua studiile universitare de
master, pe baza unor motive întemeiate, conform precizărilor din
Regulamentul privind activitatea profesională a studenților ciclului II studii
universitare de master din ANIMV.
Art. 23 - Calitatea de student masterand la programele de studii
universitare de master încetează în situațiile prevăzute în Regulamentul
privind activitatea profesională a studenților ciclului II studii universitare de
master din ANIMV.
CAPITOLUL VI
FINALIZAREA STUDIILOR.
ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA DISERTAŢIEI.
ELIBERAREA DIPLOMEI DE MASTER
Art. 24. (1) Studiile universitare de master destinat formării culturii de
securitate se încheie cu susținerea publică a unei lucrări de disertație, care
constă în susţinerea publică a unei lucrări de disertaţie, în perioada stabilită
în semestrul IV, în faţa unei comisii de disertaţie, desemnată de către
consiliului facultăţii competente, şi aprobată de către Senat.
(2) Înscrierea la sesiunea de examene de finalizare a studiilor este
condiţionată de obţinerea tuturor celor 120 credite de studiu transferabile
aferente disciplinelor din planul de învăţământ.
(3) Examenul de disertaţie se desfăşoară în acord cu regulamentul
propriu al ANIMV privind desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor
universitare de master.
Art. 25. Lucrarea de disertaţie trebuie să demonstreze cunoaşterea
ştiinţifică avansată şi profesională a temei abordate, să conţină elementele de
originalitate în dezvoltarea/ soluţionarea temei, precum şi modalităţi de
validare ştiinţifică şi profesională a acestora.
Art. 26. Lucrarea se elaborează de regulă în limba română, dar poate fi
elaborată şi într-o limbă de circulaţie internaţională, în cazul programelor
organizate în consorţiu. În acest caz, susţinerea publică este realizată în
limba redactării lucrării.
Art. 27. În cazul nepromovării disertaţiei, candidatul se poate prezenta la
o a doua sesiune, cu plata unei taxe stabilite de Senat.
Art. 28. (1) Masterandul care a promovat susţinerea disertaţiei primeşte
o diplomă de master, însoţită de un supliment.
(2) Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de
finalizare a studiilor se eliberează, de către secretariat - Sectorul acte de
studii, în programul de studii/ specializare absolvită în termen de cel mult 12
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luni de la data promovării.
(3) Până la eliberarea diplomei de master, absolvenţii care au promovat
examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire,
în baza unei solicitări adresate rectorului/ comandantului. În cazul pierderii,
eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea
duplicatelor diplomelor.
CAPITOLUL VII
ASIGURAREA CALITĂŢII PROGRAMELOR DE
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Art. 29 Programele de studiile universitare de master fac obiectul
procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii, stabilite pe baza
practicilor europene.
Art. 30 (1) Calitatea programelor de studii universitare de master în
ANIMV se asigură prin măsuri ce vizează procesul de selecţie a candidaţilor,
organizarea şi desfăşurarea procesului didactic şi cercetării ştiinţifice.
(2) Asigurarea calităţii programelor de studii universitare de master în
ANIMV îmbracă aspecte manageriale, didactice, administrative şi specifice
resurselor umane.
(3) Structurile din ANIMV cu atribuţii pe linia asigurării calităţii
programelor de studii universitare de master sunt: conducerea ANIMV,
facultatea care organizează programul şi masterandul.
(4) Mecanismele şi procedeele de asigurare a calităţii programelor de
studii universitare de master se menţionează în Raportul Comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii în ANIMV, care se întocmeşte anual.
Art. 31 (1) Lucrările de disertaţie reprezintă un element de referinţă a
calităţii învăţământului promovat de ANIMV. Din acest motiv, nivelul calitativ
al lucrărilor trebuie să fie unul ridicat care se regăseşte în valoarea şi
importanţa rezultatelor cercetării, în relevanţa subiectului în raport cu
cercetările academice actuale şi în claritatea formulărilor.
(2) Realizările din lucrarea de disertaţie pot fi publicate în volume ale
unor conferinţe sau reviste recunoscute ştiinţific.
Art. 32. ANIMV apără dreptul la proprietate intelectuală şi interzice orice
formă de fraudă intelectuală cum ar fi plagiatul, copiatul sau preluarea
lucrărilor de la colegi sau profesori.
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CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
Art. 33. Modificarea/ completarea prezentului regulament se hotărăşte
de către Senat, la propunerea consiliilor facultăţilor şi a comunităţii
academice.
Art. 34. Prezentul regulament se aplică începând cu data validării de
către Senat.
Art. 35. Studenţilor înmatriculați înainte de aprobarea prezentului
regulament li se aplică prevederile regulamentului în vigoare la data admiterii
la master.
Art. 36. Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament se
abrogă: Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
universitare de master profesional nr. 49.559 din 07.02.2019 și Regulamentul
de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de master
de cercetare nr. 49.566 din 07.02.2019.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de master
ale ANIMV a fost aprobat în şedinţa Senatului Academiei din 20.05.2021.
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