
 
 
 

Conferenţiar universitar doctor poziţia 11 - Departamentul de Studii de Securitate şi 
Intelligence 

 
LIMBA ROMÂNĂ 

 

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 11 

Funcţie Conferențiar universitar (militar)/ Conferențiar universitar 
Disciplinele din 
planul de 
învăţământ 

• Istoria serviciilor de informații  
• Amenințări hibride: forme de manifestare şi strategii de 
combatere  

Domeniu științific Informații și securitate națională 

Descriere post 

Activităţi specifice postului: 
- Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea nr. 
1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 
- Normă didactică minimă săptămânală - 10 ore convenţionale, dintre 
care cel puţin 4 ore convenţionale de activităţi de predare. 
* Prin excepţie, în cazul în care, datorită specificului disciplinelor, 
acestea nu au în structură ore de curs (prelegeri), norma didactică 
minimă săptămânală se majorează cu două ore convenţionale. 
- Normă de cercetare (aplicativă, în sprijinul învăţământului de 
informaţii) - după caz, potrivit prevederilor art. 287 alin. (15) şi (16) 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. alin. (2)  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 (licenţă, master, 



postuniversitare, studii doctorale). - Utilizarea unor  modalităţi optime 
de comunicare cu cursanţii şi asigurarea, la ordin, a activităţilor de 
tutorat ori mentorat. - Participarea la manifestări ştiinţifice naționale și 
internaționale 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 istoriei 
serviciilor de informaţii româneşti și a formelor de manifestare a 
ameninţărilor hibride, precum şi a strategiilor de combatere a 
acestora. - Competenţe de comunicare didactică şi ştiinţifică de 
specialitate. - Competenţe de cercetare ştiinţifică aplicativă în sprijinul 
învățământului de informații 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. 

Atribuțiile/activitățile 
aferente 

Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:  
• Întocmirea fişelor de disciplină pentru disciplinele la care este titular.  
• Desfăşurarea de activităţi didactice cu cursanţii programelor de 
formare iniţială şi continuă 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 

1. pentru funcţia didactică cu statut de cadru militar - 6,483 lei; 
2. pentru funcţia didactică cu statut de angajat civil - 7,129 lei. 

Calendarul 
concursului  

Data publicării 
anunţului în Monitorul 
Oficial 

27.04.2022 

Perioadă înscriere Început 27.04.2022 
Sfârșit 03.07.2022 

Data susținerii 
prelegerii 18.07.2022 

Ora susținerii prelegerii 1000 
Locul susținerii 
prelegerii Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" 

Perioadă 
susținere a 
probelor de 
concurs 

Început 18.07.2022 
Sfârșit 18.07.2022 



Perioadă de 
comunicare a 
rezultatelor 

Început 19.07.2022 
Sfârșit 19.07.2022 

Perioadă de contestații Început 19.07.2022 
Sfârşit 22.07.2022 

Tematica probelor 
de concurs 

Concursul pentru ocuparea postului de conferențiar universitar 
include susţinerea unei prelegeri didactice sau ştiinţifice în faţa 
studenţilor, după caz, în prezenţa comisiei de concurs. 
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. 
 
Tematica şi bibliografia probelor de concurs:  
Tematica se referă la proba practică a concursului care constă în 
susţinerea unei prelegeri aferentă uneia dintre disciplinele de 
concurs, în prezenţa membrilor comisiei de concurs. 
Tematica: 
1. Activitatea structurilor de informaţii româneşti în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea  
2. Ameninţări, vulnerabilităţi şi riscuri la adresa securităţii naţionale a 

României Mari. Serviciul secret de informaţii al Armatei Române  
3. Instaurarea regimului comunist în România. Implicaţii asupra 

activităţii de informaţii. 
4. Forme de manifestare ale amenințărilor hibride – vechi și nou  
5. Perspectiva NATO asupra amenințărilor de tip hibrid  
6. Perspectiva UE asupra amenințărilor de tip hibrid  
7. Ameninţările hibride şi globalizarea securităţii 
 
BIBLIOGRAFIE: 

• Buzan, Barry, Popoarele, statele și frica, Editura Cartier, 
Chișinău, [1991](2014) 

• Frunzeti, Teodor, Globalizarea securităţii, Editura Militară, 
Bucureşti, 2006 

• Zamfir, Dumitru, Respectarea drepturilor omului în activitatea 
serviciilor de informații, Editura Rao, București, 2007 

• *** Monografia SRI. 1990 – 2015, Editura RAO, București, 
2015 

• Alin Spânu, Istoria serviciilor de informații/contrainformații 
românești in perioada 1919-1945, Casa Editoriala Demiurg, 
Iași, 2010 

• Cristian Troncotă, România şi frontul secret, Editura Elion, 
Bucureşti, 2008 

• Cristian Troncotă, Torţionarii. Istoria serviciilor de informaţii şi 
securitate ale regimului comunist din România (1948-1964), 
Editura Elion, Bucureşti, 2006 

• Cristian Troncotă, Duplicitarii. O istorie a Serviciilor de 
Informaţii şi Securitate ale regimului comunist din România 
(1965-1989), Editura Elion, Bucureşti, 2003 

• Larry L. Watts, Ferește-mă, Doamne, de prieteni... Războiul 
clandestin al Blocului Sovietic cu România, Editura RAO, 
București, 2011 

• Stejărel Olaru, Georg Herbstritt, Stasi și Securitatea, Editura 
Humanitas, București, 2005. 

• Fridman, Ofer; Kabernik, Vitaly & Pearce, James C. (Eds.), 
Hybrid Conflicts and Information Warfare : New Labels, Old 
Politics, 2019 

• Harris, Catherine & Kagan, Frederick W., Russia's Military 
Posture : Ground Forces Order of Battle, Institute for the Study 



of War, 2018 
• Cusumano, Eugenio & Corbe, Marian (Eds.), A Civil-Military 

Response to Hybrid Threats, Springer, 2018 
• Treverton, Gregory F.; Thvedt, Andrew; Chen, Alicia R.; Lee, 

Kathy & McCue, Madeline, Addressing Hybrid Threats, 
Swedish Defence University, 2018 

• Radin, Andrew, Hybrid Warfare in the Baltics : Threats and 
Potential Responses, RAND Corporation, 2017 

• Iancu, Niculae; Fortuna, Andrei; Barna, Cristian & Teodor, 
Mihaela (Eds.), Countering Hybrid Threats : Lessons Learned 
from Ukraine, NATO Science for Peace and Security Series - 
E: Human and Societal Dynamics, vol. 28, 2016 

• Niglia, Alessandro, Critical Infrastructure Protection Against 
Hybrid Warfare Security Related Challenges, NATO Science 
for Peace and Security Series - D: Information and 
Communication Security, vol. 46, 2016 

• Social Media as a Tool of Hybrid Warfare, NATO Strategic 
Communications Centre of Excellence, 2016 

• Fassi, Enrico; Lucarelli, Sonia & Marrone, Alessandro (Eds.), 
What NATO for What Threats? Warsaw and Beyond, Istituto 
Affari Internazionali, NATO Allied Command Transformation 
and Università di Bologna, 2015 

• Davis Jr., John R., The Hybrid Mindset and Operationalizing 
Innovation: Toward a Theory of Hybrid, U.S. Army School of 
Advanced Military Studies, 2014 

• Freier, Nathan P., Strategic Competition and Resistance in the 
21st Century: Irregular, Catastrophic, Traditional, and Hybrid 
Challenges in Context, US Army War College, Strategic 
Studies Institute, 2007 

Descrierea 
procedurii de 
concurs 

Studiu dosar şi susţinerea unei prelegeri potrivit metodologiei proprii. 

Lista documente 

Dosarul este alcătuit din: 
a) Cererea de înscriere la concurs (Anexa 9), 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: 
- informații despre studiile efectuate și diplomele obținute; 
- informații despre experiența profesională și locurile de muncă 
relevante; 
- informații despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a 
condus ca director de proiect și granturile obținute, în cazul în care 
există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare 
sursa de finanțare, volumul finanțării și principalele publicații sau 
brevete rezultate; 
- informații despre premii sau alte elemente de recunoaștere a 
contribuțiilor științifice ale candidatului. 
d) Lista de lucrări1 (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 

1 În vederea verificării de către comisia de concurs a veridicității datelor prezentate de către candidați, la fiecare lucrare se va indica 
adresa electronică care să confirme indexarea ISI/BDI a acesteia, respectiv, citările ISI/BDI. 

                                                 



relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în 
format electronic în dosar și se pot regăsi şi în celelalte categorii de 
lucrări prevăzute de prezentul articol; 
- 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 (Anexa 11); 
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)  Pentru posturile de conferenţiar universitar şi profesor 
universitar, 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; 
n) 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 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 Facultatea de Studii de Intelligence, Departamentul de 
Studii de Securitate şi Intelligence Postul conferențiar universitar poz. 
11 Disciplinele: Istoria serviciilor de informații, Amenințări hibride: 
forme de manifestare şi strategii de combatere. 
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  
Conf. univ. dr. Grigoraş Răzvan - Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul” 
Membrii 
Prof. univ. dr. Deac  Ioan - Academia Naţională de Informaţii 
„Mihai Viteazul” 
Prof. univ. dr. Pascariu Gabriela  - Universitatea „Al. I. Cuza” 
Prof. univ. dr. Bârgăoanu Alina - Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Admistrative 
Prof. univ. dr. Copoeru Ion  - Universitatea „Babeş-Bolyai” 
Membru supleant  
Prof. univ. dr. Lesenciuc Adrian 
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” 
 

Comisia pentru 
soluționarea 
contestațiilor 

Președinte 
Conf. univ. dr. Drăghici Ecaterina - Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul” 
Membri 
Prof. univ. dr. Carp Radu - Universitatea Bucureşti 
Conf. univ. dr. Ciocea Mălina Iona - Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Admistrative 
Membru supleant   
Cercetător ştiinţific II Lucinescu Codruţ - Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


