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CADRUL JURIDIC 
 

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011  art.  213  alin.  (2),  pct.  h), 
art. 213 alin. (2), pct. l, art. 287 alin. (1), art. 287 alin. (2); 

• Legea nr. 319/2003  privind  Statutul personalului  de cercetare- 
dezvoltare, art. 14, art. 15 alin. (5), art. 16 alin. (2), pct. a), art. 16 alin. (2) 
pct. b), art. 16 alin. (2) pct. c), art. 16 alin. (3) pct. f), art. 36 alin. (2); 

• Ordonanța de Guvern nr. 57/2002 aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 324/ 2003, art. 12 alin.(1); 

• Carta universitară a Academiei Naționale de Informații „Mihai 
Viteazul”, București, 2017; 

• Regulamentul de organizare și funcționare al ANIMV. 
 

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Scopul prezentului regulament îl constituie asigurarea, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, a cadrului de organizare și 

funcționare al Consiliului Științific (CSA) al Academiei Naționale de 

Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV). 

Art. 2. Misiunea CSA este aceea de a orienta, coordona, monitoriza 

şi de a emite hotărâri în activităţile de cercetare științifică realizată de toate 

structurile din ANIMV care au în derulare activități de acest tip. 

Art. 3. CSA este un organism consultativ și decizional, ale cărui 

documente, planuri, programe, măsuri şi hotărâri sunt supuse aprobării 

Rectorului, Senatului sau, după caz, Consiliului de Administraţie. 

Art. 4. CSA funcționează în cadrul ANIMV și se subordonează 

Consiliului de Administraţie al Academiei, respectiv organelor de conducere 

echivalente, Rectorului ANIMV, Senatului ANIMV, în concordanţă cu 

necesităţile şi resursele financiare ale acesteia. 

 
Capitolul II 

STRUCTURA CSA 
 

Art. 5. CSA are următoarea structură funcţională: 7 membri și o 

persoană cu atribuții administrative fără drept de vot. 

Art. 6. 

(1) CSA este compus din 5 membri desemnați și 2 membri aleși, 

precum și o persoană desemnată de Secretariatul Academiei, care are 

exclusiv atribuții administrative. 

(2) Membrii desemnați sunt:  
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- Preşedintele CSA - personalitate ştiinţifică marcantă, recunoscută la 

nivel naţional și internațional în domeniul studii de securitate și intelligence, 

autor al unor articole și studii științifice publicate în reviste și la edituri cu 

prestigiu la nivel național și internațional în domeniul studii de securitate și 

intelligence; 

-  Directorul Școlii Doctorale, Directorul Institutului Național de Studii 

de Intelligence, Decanul Facultății de Studii de Intelligence și Decanul 

Facultății de Informații. 

(3) Membrii aleși vor fi: 

- reprezentantul cadrelor de cercetare din cadrul structurilor de 
cercetare științifică ale ANIMV (Institutul Naţional de Studii de Intelligence - 
INSI și Centrul Naţional de Modelare şi Simulare în Intelligence - CNMSI) 

- reprezentantul cadrelor didactice ce își desfășoară activitatea în 
cadrul structurilor de învăţământ ale ANIMV.  

Art. 7 
(1) Președintele CSA este desemnat de către Rectorul ANIMV; 
(2) Numirea CSA și a Președintelui acestuia se face prin decizie a 

Rectorului ANIMV, care se consemnează în ordinul de zi pe unitate. 
Art. 8. Președintele CSA conduce ședințele consiliului și reprezintă 

CSA în raport cu Rectorul ANIMV. 
Art. 9. Vicepreşedintele Consiliului este ales de membrii CSA prin vot 

deschis în prima ședință ordinară. Alegerea vicepreședintelui CSA se face cu 
majoritatea  simplă a numărului membrilor Consiliului, în termen de 5 zile de 
la Decizia Rectorului de numire a CSA. 

Art. 10. Membrii CSA au următoarele drepturi și obligații: 
a) să participe la ședințele CSA; 

b) să cunoască legislația relevantă în domeniul cercetării științifice; 

c) să își exprime în mod liber opiniile în cadrul ședințelor CSA; 

d) să participe prin vot deschis la luarea deciziilor CSA. 

 

Capitolul III 

ALEGEREA CSA 
 

Art. 11. Alegerile pentru Consiliul Ştiinţific se organizează de regulă 

în termen de 3 luni de la începerea mandatului rectorului.  

Art. 12. Mandatul Consiliului Ştiinţific este de 4 ani.  

Art. 13. 
(1) Candidaturile pentru statutul de membru CSA ales sunt validate de 

un comitet de analiză desemnat de către Rector. Comitetul de analiză şi 
validare a candidaturilor pentru Consiliul Științific al Academiei va fi constituit 
din patru membri, dintre care un reprezentant al Secretariatului ANIMV, care 
va asista Comisia din punct de vedere administrativ. 
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(2) Pentru a putea candida, un cadru al ANIMV trebuie sa depună un 
dosar de candidatură care să cuprindă: o scrisoare de intenție, un CV care 
să ateste preocupările științifice și activitatea de cercetare științifică în cadrul 
ANIMV, precum și o copie a diplomei de doctor și a altor grade didactice sau 
științifice. 

 (3) Pentru a putea candida la statutul de membru CSA, cadrele 
didactice și/sau de cercetare trebuie facă dovada, la momentul înscrierii, a 
unor performanţe ştiinţifice deosebite în domeniile lor, cu vizibilitate naţională 
şi internaţională1, precum și experienţă în managementul cercetării sau de 
învățământ2.  

Art. 14.  

(1) Alegerea membrilor CSA prevăzuți la art. 6, alin. (3) se va face 

prin vot secret, exprimat direct sau electronic.  

(2) Reprezentantul cadrelor de cercetare din cadrul structurilor de 
cercetare științifică ale ANIMV (INSI și CNMSI) va fi ales de către cadrele de 
cercetare din cadrul structurilor de cercetare științifică ale ANIMV (INSI și 
CNMSI) 

(3) Reprezentantul cadrelor didactice va fi ales de către cadrele 
didactice ce își desfășoară activitatea în cadrul structurilor de învăţământ ale 
ANIMV.  

(4) Pentru organizarea alegerilor este desemnată prin decizie a 

rectorului o comisie electorală având patru membri - unul dintre decani şi 

directorii structurilor de cercetare (INSI şi Şcoala Doctorală), respectiv un 

secretar, persoană desemnată de la nivelul Secretariatului Academiei 

pentru suport administrativ.  

(5) Anunţul privind organizarea alegerilor se publică pe reţeaua 

Academiei și/sau la Avizier, prin grija persoanei desemnate din 

Secretariatul Academiei, cu cel puţin 15 zile anterior organizării alegerilor. 

(6) Candidaturile se depun la persoana desemnată din Secretariatul 

Academiei cu cel puţin zece zile anterior organizării alegerilor. 

(7) Candidaturile sunt validate în termen de 48 de ore de la 

finalizarea depunerii acestora, în cadrul şedinţei comitetul de analiză şi 

validare; 

(8) Decizia este comunicată candidaţilor în termen de cel mult 24 de 

ore de la validare, de către persoana desemnată din Secretariatul 

Academiei. 

(9) Candidaturile sunt anunţate pe reţeaua Academiei și/sau la 

Avizier, prin grija persoanei desemnate din Secretariatul Academiei în 

                                                 
1
 autor a minim două articole și studii științifice publicate în reviste și la edituri cu prestigiu la nivel național și 

internațional în domeniul studii de securitate și intelligence 
2
 Să facă dovada deținerii statutului de coordonator al activităților de cercetare (pachete de activități) sau coordonator de 

proiect în minim 1 proiect de cercetare derulat în cadrul ANIMV. 
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termen de cel mult 48 de ore de la validare. 

(10) Validarea alegerilor va fi făcută cu avizul CA ANIMV şi aprobarea 

Senatului ANIMV pentru: 

a) procesul de desemnare a membrilor prevăzuți la art. 6, alin. (2); 

b) procesul de alegeri a membrilor prevăzuți la art. 6, alin. (3), 

reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare. 

Art. 15. 

(1) Mandatul membrilor CSA încetează în următoarele situații: 

a) prin ajungerea la termen a mandatului, 

b) la încetarea relaţiilor contractuale de muncă cu ANIMV; 

c) la cererea argumentată a președintelui Consiliului, cu aprobarea 

Rectorului, în situații care contravin normelor stipulate în regulamentele și 

metodologiile interne; 

d) dacă au fost constate încălcări ale eticii universitare; 

e) în cazul demisiei sau prin neprezentare nejustificată la trei şedinţe pe 

cursul unui an universitar.  

f) la cererea exprimată în nume propriu și înaintată preşedintelui CSA, 

care va prezenta decizia membrilor Consiliului în şedinţa ordinară;  

 (2) Membrilor desemnați le încetează mandatul la pierderea calității 
pe care o exercitau la desemnare, moment de la care sunt demarate 
procedurile de desemnare a unui alt membru al CSA.  

(3) In cazul încetării mandatului pentru membri aleşi înainte de 
ajungerea la termen, în termen de 15 zile de la constatarea acestui fapt se 
organizează alegeri pentru diferenţa de mandat conform procedurii de 
alegere prezentate la art. 6. (3). 

(4) În cazul pierderii calităţii, în termen de 15 zile de la data constatării 
acestui fapt, Rectorul desemnează un alt membru, conform procedurii de 
desemnare descrisă anterior.  

 
Capitolul IV  
ATRIBUȚII 

 

Art.16. CSA are următoarele atribuţii: 

a) elaborează strategia de cercetare științifică a ANIMV; 

b) redactează și supune avizării rectorului planul anual de cercetare 

ştiinţifică, realizat prin integrarea propunerilor departamentelor de cercetare 

științifică, a facultăților și a Școlii Doctorale din cadrul ANIMV; 

c) stabilește modul de corelare a obiectivelor cercetării științifice 

derulate în cadrul ANIMV cu obiectivele și direcțiile de acțiune stipulate în 

Planul Național de Cercetare - Dezvoltare, respectiv strategiile și 

programele cadru europene în domeniul cercetării științifice, pe teme 
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relevante studiilor de securitate și intelligence; 

d) stabilește modul de racordare a obiectivelor cercetării științifice 

derulate în cadrul ANIMV la obiectivele strategice de dezvoltare și 

modernizare ale SRI, respectiv cu nevoile de cercetare exprimate de 

unitățile Serviciului; 

e) stabileşte criteriile de performanţă în cercetarea ştiinţifică din 

ANIMV; 

f) analizează în luna ianuarie a fiecărui an rezultatele obținute în 

activitatea științifică în cadrul ANIMV în anul anterior, şi înaintează analiza 

Rectorului ANIMV; 

g) avizează organizarea evenimentelor științifice în cadrul ANIMV;  

h) evaluează necesitățile de dezvoltare a infrastructurii de cercetare 

și înaintează rectorului propuneri de dezvoltare a acesteia; 

i) propune spre avizarea CA numărul de posturi de cercetare pe 

funcții și grade profesionale necesare derulării activității de cercetare în 

cadrul ANIMV;  

j) aprobă probele de concurs pentru ocuparea funcțiilor de cercetare 

dezvoltare din ANIMV și conținutul acestora;  

k) aprobă grilele de evaluare a punctajului acordat cercetătorilor 

științifici înscriși la concurs; 

l) aprobă comisia de concurs (conform Metodologiei de organizare și 

desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare), 

care este numită prin decizia Rectorului ANIMV;  

m) analizează și aprobă rezultatul concursului (prin vot nominal 

deschis în cazul CS II și CS I) pe care îl înaintează apoi CA (gradele 

profesionale CS, CS III se acordă prin decizie a conducătorului instituției 

sau al unității de cercetare-dezvoltare, pe baza rezultatelor obținute la 

concurs, conform prevederilor regulamentului prezent); 

n) propune Rectorului acordarea unor premii pentru rezultate  

deosebite obținute în activitatea de cercetare științifică. 

Art. 17. Preşedintele CSA are următoarele atribuţii: 
a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului; 
b) înaintează Rectorului ANIMV, CA, respectiv Senatului, după caz, 

propunerile și hotărârile CSA; 
c) coordonează activitatea de elaborare şi evaluare a Planului anual 

de cercetare ştiinţifică; 
d) prezintă Rectorului raportul anual privind cercetarea ştiinţifică în 

ANIMV; 
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e) întocmește raportul anual de activitate al CSA, pe care-l prezintă 
Rectorului ANIMV în luna ianuarie a fiecărui an pentru anul calendaristic 
anterior; 

f) sprijină activitatea de elaborare de proceduri specifice activităţii 
de cercetare ştiinţifică la nivelul Academiei. 

Art. 18. Vicepreşedintele CSA suplinește președintele, atunci când 

acesta nu este prezent și preia atribuțiile acestuia. 

Art. 19. Persoana desemnată de la nivelul SA are următoarele atribuţii: 

a) asigură activitățile administrative ale Consiliului; 

b) asigură redactarea hotărârilor, rapoartelor, proceselor-verbale şi 

înregistrează toate documentele CSA în termen de 48 de ore de la derularea 

ședințelor; 

c) răspunde de păstrarea şi arhivarea  documentelor CSA. 
 

Capitolul V 
FUNCŢIONAREA CSA 

 

Art. 20. CSA se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare, conform unui 

calendar aprobat la începutul fiecărui an în şedinţă a CSA şi/sau ori de câte 

ori este nevoie, la solicitarea președintelui CSA sau a Rectorului ANIMV în 

şedinţe extraordinare. 

Art. 21. Şedinţele CSA au loc în condiţiile asigurării unui cvorum de 

2/3 din membri, inclusiv prin prezența online.  

Art. 22. 

(1) Şedinţele Consiliului se anunţă cu cel puţin 3 zile lucrătoare 

înainte de data desfășurării acestora, cu excepţia sesiunilor extraordinare 

când acest termen se reduce la 24 de ore. 

(2) Concomitent cu anunţul de desfăşurare a şedinţei, membrii CSA 

vor primi ordinea de zi şi, după caz, documentele aferente acesteia, avizate 

de preşedinte. 

(3) Comunicarea anunţului de desfăşurare se face de către persoana 

desemnată din cadrul SA. 

Art. 23.  
(1) La şedinţele CSA pot asista şi persoane invitate, la invitația 

preşedintelui sau cu avizul plenului Consiliului, fără a avea drept de vot. 
Prezenţa lor este limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt 
invitaţi. 

(2) Rectorul ANIMV sau înlocuitorul legal al acestuia pot participa la 

orice ședință a CSA, fără a avea drept de vot.  

Art. 24. 

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, CSA adoptă hotărâri proprii. 
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(2) Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă a membrilor prezenţi, 

dacă numărul celor prezenţi reprezintă 2/3 din numărul total al membrilor. 

Art. 25. Hotărârile CSA se iau prin vot deschis, exprimat direct. 

Art. 26. 
(1) Procesul-verbal al ședințelor este întocmit, păstrat şi arhivat 

conform normelor interne ANIMV, de persoana cu atribuții administrative; 
(2) Procesul-verbal va conţine data și locul ședinței Consiliului, 

membrii prezenți, dezbaterile în rezumat şi hotărârile luate. 

Art. 27. După aprobare, hotărârile CSA devin obligatorii pentru 
comunitatea academică a ANIMV. 

Art. 28.După aprobare, hotărârile CSA vor fi comunicate de persoana 

cu atribuții administrative structurilor organizatorice cărora le revine sarcina 

punerii acestora în aplicare, pe principiul nevoii de a şti. 

Capitolul VI 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 29. Modificarea Regulamentului de funcţionare a CSA se face 

prin avizarea CA şi cu aprobarea Senatului. 

Art. 30. Prezentul Regulament de funcţionare a CSA a fost dezbătut şi 
avizat în şedinţa CA din data de __________________ şi aprobat în şedinţa 
Senatului din ____________. 

 


