
INFORMAŢII GENERALE

SCOPUL PROGRAMULUI

Programul este destinat dezvoltării resursei umane competente în domeniul „Informaţii şi 
Securitate Naţională", prin experienţa profesională și de cercetare avansată şi, după 
susţinerea lucrării știinţifice de absolvire, prin acordarea atestatului de studii 
postdoctorale.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE: 
07 - 08 septembrie 2022.

LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE:
Sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”

DURATA STUDIILOR: de regulă 1 an, în condiţiile legii.

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: cu frecvenţă redusă, fără taxă.

POZIŢII SCOASE LA CONCURS:
- pe locurile de la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, fără taxă, se pot înscrie 
candidaţii care la data de 01 septembrie 2022 deţin calitatea de angajat al SRI.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE: 
150 lei prin virament bancar în contul RO35 TREZ 7012 0F33 0500 XXXX, deschis la 
Trezoreria Sectorului 1, Cod fiscal 4204267, cu specificarea clară a numelui şi prenumelui 
candidatului, respectiv a destinaţiei sumei.

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul” organizează, în luna septembrie 2022, concursul de admitere 
la Programul postdoctoral de cercetare avansată, în domeniul „Informaţii şi Securitate 
Naţională”, în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, HG 681/2011 privind 
aprobarea Codului Studiilor Universitare de Doctorat, Regulamentului de organizare și de 
desfășurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată, respectiv Metodologiei de 
organizare și desfășurare a admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată 
(2022) şi Procedurii de organizare și de desfășurare a concursului de admitere la programul 
postdoctoral de cercetare avansată (2022).

OFERTA PUBLICĂ DE ŞCOLARIZARE
ADMITERE 2022

PROGRAMUL POSTDOCTORAL 
DE CERCETARE AVANSATĂ



ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

1. 01–15 iulie 2022 – constituirea comisiei de admitere și a comisiei de contestații; 
2. 29–31 august 2022 – depunerea dosarelor de concurs; 
3. 01–02 septembrie 2022 – studierea dosarelor de concurs, afișarea candidaților;
4. 07–08 septembrie 2022 – desfășurarea concursului de admitere; 
5. 08 septembrie 2022 – comunicarea rezultatelor concursului de admitere, depunere  
 contestații;
6. 09 septembrie 2022 – rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor finale;
7. 12–15 septembrie 2022 – avizarea rezultatelor concursului de admitere de către  
 CSDISN și aprobarea de către CSUD.

Înscrierile pentru participarea la concursul de admitere se fac între orele 0900 - 1300, la 
Secretariatul Şcolii Doctorale Informații și Securitate Națională din cadrul Academiei Naţionale 
de Informaţii "Mihai Viteazul", şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, București.

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

La admiterea în Programul postdoctoral de cercetare avansată pot participa: 

absolvenții cu diplomă de doctor, din țară sau din străinătate, care au obținut diploma 
cu ce mult 5 ani înainte de 01 septembrie 2022;
absolvenții care au obținut certificatul de excelență la competițiile "Marie Sklodowska 
Curie", indiferent când au obținut diploma de doctor 

Înscrierea se face prin depunerea dosarului de înscriere şi completarea documentelor tip 
de înscriere (vezi Anexa nr. 3).

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conţine următoarele documente:

fișa de înscriere (Anexa nr. 3; se asigură de secretariatul SD); 
curriculum vitae; lista lucrărilor publicate;
proiectul de cercetare avansată în vederea elaborării lucrării știinţifice de absolvire; 
copie a certificatului de naștere; 
copia certificatului de căsătorie sau a altui act care certifică schimbarea numelui (dacă 
este cazul); 
copie a actului de identitate; 
copie a diplomei de bacalaureat; 
copie a diplomei de licenţă sau echivalentul acesteia; 
copie a diplomei de master;
copie a diplomei de doctor;
copie a certificatului de excelenţă la competiţiile "Marie Sklodowska Curie", dacă e cazul;
copii ale foilor matricole / suplimentelor la diplomă aferente studiilor efectuate;
atestat de cunoaștere a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, 
germană, spaniolă, rusă, arabă, chineză); 
adeverinţă de angajat al SRI; 
chitanţă privind achitarea taxei de înscriere.



ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

1. 01–15 iulie 2022 – constituirea comisiei de admitere și a comisiei de contestații; 
2. 29–31 august 2022 – depunerea dosarelor de concurs; 
3. 01–02 septembrie 2022 – studierea dosarelor de concurs, afișarea candidaților;
4. 07–08 septembrie 2022 – desfășurarea concursului de admitere; 
5. 08 septembrie 2022 – comunicarea rezultatelor concursului de admitere, depunere  
 contestații;
6. 09 septembrie 2022 – rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor finale;
7. 12–15 septembrie 2022 – avizarea rezultatelor concursului de admitere de către  
 CSDISN și aprobarea de către CSUD.

Înscrierile pentru participarea la concursul de admitere se fac între orele 0900 - 1300, la 
Secretariatul Şcolii Doctorale Informații și Securitate Națională din cadrul Academiei Naţionale 
de Informaţii "Mihai Viteazul", şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, București.

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

La admiterea în Programul postdoctoral de cercetare avansată pot participa: 

absolvenții cu diplomă de doctor, din țară sau din străinătate, care au obținut diploma 
cu ce mult 5 ani înainte de 01 septembrie 2022;
absolvenții care au obținut certificatul de excelență la competițiile "Marie Sklodowska 
Curie", indiferent când au obținut diploma de doctor 

Înscrierea se face prin depunerea dosarului de înscriere şi completarea documentelor tip 
de înscriere (vezi Anexa nr. 3).

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conţine următoarele documente:

fișa de înscriere (Anexa nr. 3; se asigură de secretariatul SD); 
curriculum vitae; lista lucrărilor publicate;
proiectul de cercetare avansată în vederea elaborării lucrării știinţifice de absolvire; 
copie a certificatului de naștere; 
copia certificatului de căsătorie sau a altui act care certifică schimbarea numelui (dacă 
este cazul); 
copie a actului de identitate; 
copie a diplomei de bacalaureat; 
copie a diplomei de licenţă sau echivalentul acesteia; 
copie a diplomei de master;
copie a diplomei de doctor;
copie a certificatului de excelenţă la competiţiile "Marie Sklodowska Curie", dacă e cazul;
copii ale foilor matricole / suplimentelor la diplomă aferente studiilor efectuate;
atestat de cunoaștere a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, 
germană, spaniolă, rusă, arabă, chineză); 
adeverinţă de angajat al SRI; 
chitanţă privind achitarea taxei de înscriere.

La momentul depunerii copiilor documentelor menţionate anterior, candidaţii vor avea 
asupra lor originalele acestora, în vederea certificării conformităţii cu originalul, potrivit 
prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

COLOCVIUL DE ADMITERE

Admiterea se desfășoară în conformitate cu Procedura de organizare și de desfășurare a 
concursului de admitere la programul postdoctoral de cercetare avansată (2022).


