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1. Baza legală 
Art. 1.  

Prezenta Metodologie se fundamentează pe următoarele documente:  

1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

2. Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordinului MEC nr. 667/28.03.2007 în baza căruia a fost acreditată ANIMV ca 

Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD); 

4. Regulamentul de organizare și funcționare a CSUD ANIMV, 2022; 

5. Regulamentul de organizare și funcționare a SDISN ANIMV, 2022. 

 

2. Dispoziții generale 
Art. 2.  

(1)  Metodologia de alegere a directorului Școlii Doctorale Informații și Securitate 

Națională evidențiază modul de organizare și de desfășurare a procesului de 

alegere a directorului Școlii Doctorale Informații și Securitate Națională, la 

constatarea vacantării acestei funcții.  

Art. 3.  

(1)  Metodologia de alegere a directorului Școlii Doctorale Informații și Securitate 

Națională (denumită în continuare SDISN) este elaborată cu respectarea principiilor 

statuate de IOSUD al Academiei Naţionale de Informaţii (denumit în continuare 

ANIMV), referitoare la organizarea și desfășurarea proceselor de alegere a 

ocupanților funcțiilor de conducere ale structurilor universitare: 

a) pregătirea profesională de calitate; 

b) egalitatea de șanse și principiul nediscriminării; 

c) autonomia universitară exercitată cu responsabilitate; 

d) asigurarea calității studiilor universitare de doctorat; 

e) coerența evoluției în parcurgerea programelor de cercetare științifică; 

f) transparența cu privire la informațiile privind organizarea, finanțarea și rezultatele 

programelor de studii universitare de doctorat. 

(2)  Metodologia de alegere a directorului SDISN este elaborată de către Consiliul 

pentru Studiile Universitare de Doctorat (denumită în continuare CSUD) al ANIMV, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(3)  Metodologia de alegere a directorului SDISN se avizează de CSUD și se aprobă 

de Senatul ANIMV. 
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3. Directorul Școlii Doctorale Informații și Securitate Națională 
Art. 4.  

(1)  Directorul SDISN asigură conducerea operativă a școlii doctorale și reprezintă 

școala doctorală în relațiile intra- și inter-instituționale.  

(2) Directorul SDISN este ales și apoi numit de către CSUD dintre conducătorii de 

doctorat titulari ai IOSUD ANIMV, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, 

titulari ai ANIMV.  

(3)  Mandatul directorului școlii doctorale este de 5 ani.  

(4)  Atribuțiile directorului SDISN sunt următoarele: 

a) conduce ședințele Consiliului SDISN și este membru de drept al acestuia; 

b) coordonează activitatea de elaborare a Regulamentului de organizare și 

funcționare a SDISN, analizează forma finală a proiectului și o prezintă, spre 

avizare, conducătorilor de doctorat din cadrul SDISN și Consiliului SDISN; 

c) conduce activitățile de organizare, desfășurare și administrare a programelor de 

studii universitare de doctorat din domeniul Informații și Securitate Națională, în 

concordanță cu prevederile Regulamentului SDISN, ale Regulamentului IOSUD 

ANIMV, ale legislației în vigoare; 

d) propune spre avizare Consiliului SDISN Planul programului de studii universitare 

de doctorat pentru fiecare dintre domeniile de studii universitare de doctorat 

autorizate provizoriu sau acreditate pentru care SDISN asigură funcționarea; 

e) propune procedurile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților 

specifice programelor universitare de doctorat în SDISN, în acord cu Regulamentul 

de organizare și funcționare al SDISN, cu Regulamentul de organizare și 

desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat în IOSUD ANIMV, cu 

Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor postdoctorale în IOSUD 

ANIMV și cu cadrul legislativ în vigoare, a căror organizare și desfășurare o asigură 

SDISN, și le propune spre avizare Consiliului SDISN; 

f) conduce activitățile de evaluare internă a domeniului de studii universitare de 

doctorat Informații și Securitate Națională și de evaluare internă a SDISN, în baza 

metodologiilor în vigoare și propune Consiliului SDISN Raportul de evaluare 

internă. 

g) asigură informarea corectă și completă a publicului și în special a candidaților la 

programele de studii universitare de doctorat și la programele postdoctorale a căror 

organizare și desfășurare o asigură SDISN; 

h) asigură informarea studenților doctoranzi despre  conținutul programului de studii 

universitare de doctorat, despre criteriile și procedurile de evaluare a rezultatelor 

programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate și a programului 

individual de cercetare științifică;  

i) asigură postarea pe site animv.ro a cel puțin următoarelor documente și informații: 

1. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Doctorale Informații și 

Securitate Națională; 
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2. Procedurile specifice programelor de studii universitare de doctorat și a 

programelor postdoctorale din domeniile de studii universitare de doctorat a 

căror organizare și desfășurare o asigură SDISN; 

3. informații privind posturile vacante pentru studenți doctoranzi și cercetători 

postdoctorat; 

4. informații privind posturile vacante pentru conducători de doctorat; 

5. informații privind conținutul, modul de organizare și desfășurare a 

programelor universitare de doctorat și a programelor postdoctorale a căror 

organizare și desfășurare o asigură SDISN; 

6. informații privind modul de finanțare a studiilor universitare de doctorat, 

precum și a costurilor suportate de studentul doctorand; 

7. modelul contractului cadru de studii universitare de doctorat pentru 

programele de studii universitare de doctorat și pentru programele 

postdoctorale a căror organizare și desfășurare o asigură SDISN;  

8. informații privind conducătorii de doctorat și studenții doctoranzi pe care îi 

coordonează; 

9. informații privind candidații la abilitare în domeniile de studii universitare de 

doctorat a căror organizare și desfășurare o asigură SDISN și informații 

despre persoanele abilitate în domeniile de studii universitare de doctorat a 

căror organizare și desfășurare o asigură SDISN; 

10. informații privind susținerea publică tezelor de doctorat și a tezelor înaintate 

CNATDCU spre validare; 

11. informații referitoare la activitățile curriculare și extracurriculare ale 

programelor de studii universitare de doctorat și ale programelor 

postdoctorale a căror organizare și desfășurare o asigură SDISN. 

j) asigură prevenirea și sancționarea abaterilor de la normele eticii și integrității 

academice și ale cercetării științifice și profesionale, conform Codului de etică și 

deontologie profesională al ANIMV.  

 

4. Organizarea și desfășurarea procesului de alegere a Directorului Școlii 

Doctorale Informații și Securitate Națională 
Art. 5.  

(1) Pentru fiecare proces de alegere a directorului SDISN, CSUD stabilește, prin 
hotărâre proprie, un calendar de alegere cu cel puțin 30 de zile înainte de data 
încheierii mandatului directorului în exercițiu sau în termen de cel mult 30 de zile de 
la data vacantării funcției de director SDISN. 

(2) Candidații la funcția de director al SDISN își depun intenția de a candida însoțită de 
un plan de management educațional pe 5 ani pentru Școala Doctorală Informații și 
Securitate Națională, la secretariatul CSUD, care se înregistrează conform regulilor 
interne din ANIMV. 

Art. 6.  
(1) Candidaturile sunt verificate de către secretariatul CSUD care stabilește validitatea 

candidaților. 
(2) Au dreptul să candideze pentru funcția vacantă de director al SDISN conducătorii 

de doctorat titulari în ANIMV și afiliați Școlii Doctorale Informații și Securitate 
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Națională, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.  
(3) Nu pot candida: 
a) conducătorii de doctorat care au fost sancționați pentru abateri de la regulile de 

conduită academică, conform legislației naționale; 
b) conducătorii de doctorat care au fost sancționați disciplinar pentru abateri de la 

regulile de conduită profesională, conform legislației naționale; 
c) conducătorii de doctorat titulari în ANIMV, dar care nu sunt afiliați Școlii Doctorale 

Informații și Securitate Națională; 
d) conducătorii de doctorat care sunt afiliați Școlii Doctorale Informații și Securitate 

Națională, dar care nu sunt titulari ANIMV, cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată; 

e) conducătorii de doctorat care nu respectă procedura de înscriere pentru a candida 
pentru funcția de director SDISN. 

Art. 7.  
(1) Intențiile de candidatură și planurile de management educațional pe 5 ani pentru 

Școala Doctorală Informații și Securitate Națională sunt distribuite membrilor CSUD, 
cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilita pentru ședința CSUD în care se va alege 
directorul SDISN. 

(2) În perioada premergătoare ședinței de alegere a directorului SDISN, membri CSUD 
studiază planurile de management educațional pe 5 ani pentru Școala Doctorală 
Informații și Securitate Națională ale candidaților la funcția de director SDISN. 

(3) La data stabilită în calendarul de alegere a directorului SDISN, CSUD se întrunește 
în ședință pentru a alege și a numi directorul Școlii Doctorale Informații și Securitate. 

Art. 8.  
(1) Membri CSUD votează prin vot secret, pe baza buletinelor de vot, un singur 

candidat pentru funcția de director SDISN. 
(2) În situația în care există membri CSUD care candidează la funcția de director 

SDISN aceștia nu vor participa la vot. 
(3) Se desemnează director al SDISN candidatul care obține cele mai multe voturi 

valide din totalul voturilor exprimate. 
(4) În situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi pe prima 

poziție, se reia procesul de votare până când unul dintre candidați obține cele mai 
multe voturi valide din totalul voturilor exprimate. 

Art. 9.  

(1) În urma desfășurării procesului de alegere a directorului SDISN, CSUD va numi 
câștigătorul alegerilor pentru funcția de Director al Școlii Doctorale Informații și 
Securitate Națională și va consemna rezultatul final al votului printr-o hotărâre 
specifică a CSUD, care va fi înaintată Senatului ANIMV spre validare. 

(2) Hotărârea CSUD se semnează de către președinte și membri CSUD care au 
participat la vot. 

Art. 10.  

(1) Candidatul ales director SDISN își începe mandatul după validarea de către Senatul 
ANIMV, dar nu mai devreme de data încheierii mandatului directorului SDISN în 
exercițiu.  

(2) Calitatea de director SDISN încetează: 

a) la data încetării mandatului directorului SDISN; 

b) la data pierderii statului de conducător de doctorat; 



NECLASIFICAT 

 

NECLASIFICAT 

 Page 7 of 7  

c) la data încetării calității de titular al ANIMV și a încheierii contractului de muncă pe 

perioadă nedeterminată în ANIMV;  

d) la data depunerii scrise a unei declarații de renunțare la calitatea de director al 

SDISN; 

e) la data aprobării de către Senatul ANIMV a solicitării de revocare din funcție, pentru 

motive bine întemeiate. 
 

5. Dispoziții finale 
Art. 11.  

(1) Prezenta Metodologie intră în vigoare la data aprobării ei în Senatul ANIMV. 

(2) Prezenta Metodologie se actualizează ori de câte ori este nevoie și când apar 

modificări legislative incidente. 

(3) La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii, orice alte prevederi contrare 

acesteia se abrogă. 

 


