
SSEERRVVIICCIIUULL  RROOMMÂÂNN  DDEE  IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  
AACCAADDEEMMIIAA  NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ  DDEE  IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  „„MMIIHHAAII  VVIITTEEAAZZUULL””  

  
  

--  OO  FF  EE  RR  TT  AA      PP  UU  BB  LL  II  CC  ĂĂ  --  
  

PPRROOGGRRAAMMUULL  DDEE  SSTTUUDDIIII  UUNNIIVVEERRSSIITTAARREE  DDEE  MMAASSTTEERRAATT  
 
 

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează colocviu de 

admitere la următoarele programe de studii universitare de masterat: 

- „Managementul educaţional în cultura de securitate” 80 locuri cu taxă;
- „Managementul informaţiilor de securitate naţională” 80 locuri cu taxă;
- „Managementul informaţiilor în combaterea terorismului” 80 locuri cu taxă;

 

- Înscrierea candidaţilor:               01 - 30.09.2009
- Perioada de desfăşurare a colocviului de admitere:               08 - 09.10.2009
- Durata programului              16.10.2009 - 28.02.2011

 
 

 SCOPUL PROGRAMULUI:  

         Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu 
apropiat, obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi 
dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. 
 
 Programul de pregătire este structurat pe trei semestre. 

 

STATUTUL CURSANŢILOR: 

         Pe toată durata desfăşurării programului de studii universitare de masterat, 
cursanţii vor avea calitatea de student şi poartă denumirea generică de masterand, cu 
toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din dispoziţiile H.G.404/2006 privind 
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat şi a Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat în Academia 
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. 
 

LOCUL DE ÎNSCRIERE 

 La secretariatul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, de luni 
până vineri între orele 800 - 1400, Şoseaua Odăi nr. 20, sect. 1, telefon 021/410.65.50 
int. 1144, 1379,  021/310.47.50.   
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          CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURSUL DE MASTERAT 

 Au dreptul să participe la concursul de admitere la programul de studii 
universitare de masterat absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii 
universitare de licenţă, în conformitate cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea 
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS 
 

 Se face prin completarea unei cereri tip (vezi anexa nr. 1) adresată 
comandantului (rectorului) Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”. 

 
 

 Cererea tip de înscriere va fi însoţită de următoarele: 
 Diplomă de bacalaureat în copie legalizată; 
 Diplomă de licenţă/adeverinţă de licenţă în copie legalizată; 
 Foaia matricolă în copie legalizată (promoţia 2009 va depune acest document în luna 

aprilie 2010); 
 Certificat de naştere în copie legalizată; 
 Certificat de căsătorie în copie legalizată (numai în cazul schimbării numelui); 
 Copie xerox după actul de identitate; 
 4 fotografii color 3/4; 
 Un dosar plic; 
 Chitanţă de achitare a taxei de înscriere. 

 

 COLOCVIUL DE ADMITERE va consta în susţinerea unui proiect de 
cercetare din sfera tematicii şi bibliografiei orientative prezentate în anexele aferente 
fiecărui program universitar de masterat. 

 

 TAXA DE ÎNSCRIERE este de 100 lei (RON) şi se achită la casieria 
Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, în momentul înscrierii. 

 

COSTUL programelor de studii universitare de masterat cu taxă este de 2.500 
lei (RON) şi poate fi achitat în trei rate. 
 

TAXA de susţinere a lucrării de disertaţie este de 100 lei (RON). 
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R O M Â N I A 
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII 

„MIHAI VITEAZUL” 
 SECŢIA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

Anexa nr. 1 

 

 

 

 
 
 
 

Domnule Rector,  
 Subsemnatul (a) ________________________________________________ 

fiul / fiica lui ____________________ şi _________________________, născut(ă) 
în anul ____, luna ____________, ziua ____, în localitatea ________________, 
judeţul _____________________, posesor al cărţii de identitate (B.I.) seria ______, 
nr. _________________,  CNP:                cu
 

domiciliul stabil în ____________________________________________________________ 
                                                        (localitatea, strada, nr., bl., sc., etaj, ap., judeţ /sector) 
______________________________________________________________________________. 

Studii absolvite _________________________________________________ 
                  (universitatea, facultatea, profilul şi specializarea) 

___________________________________________________________________, 
locul de muncă ______________________________________________________,  
                                                                                       (se va completa în clar şi nu iniţialele instituţiei) 
profesia _____________________________, telefon ________________________, 
adresă e-mail ______________________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea                                                        

(se completează corect şi clar)

la colocviul de admitere la Programul universitar de masterat 
___________________________________________________________________, 
 

seria 2009-2011. 
 
Alăturat anexez următoarele: 

 Diplomă de bacalaureat în copie legalizată; 
 Diplomă de licenţă / adeverinţă de licenţă în copie legalizată; 
 Foaia matricolă în copie legalizată (promoţia 2009 va depune acest document în luna aprilie 2010); 
 Certificat de naştere în copie legalizată; 
 Certificat de căsătorie în copie legalizată (numai în cazul schimbării numelui); 
 Copie xerox după actul de identitate; 
 3 fotografii tip buletin; 
 Chitanţă de achitare a taxei de înscriere. 

 
 

Data Semnătura 
____________________              _______________________ 

 
 

Domnului Rector al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” 
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TEMATICĂ ORIENTATIVĂ ŞI BIBLIOGRAFIA SELECTIVĂ 
pentru colocviul de admitere la programul de studii universitare de masterat: 

„MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ÎN CULTURA DE SECURITATE ” 
 

1. Mutaţii ale politicii educaţionale în România. Reforma curriculum-ului 
2. Consilierea curriculară ca nou tip de expertiză pedagogică 
3. Practici manageriale de tip universitar 
4. Educaţie naţională – educaţie internaţională. Sistemul european de credite transferabile 
5. Calitatea în cercetarea ştiinţifică de tip universitar 
6. Oportunitatea şi importanţa asigurării calităţii în instituţiile de învăţământ superior din 

România 
7. Funcţiile profesorului ca manager al grupului educaţional 
8. Influenţa educaţională în rezolvarea problemelor de comportament. Metode de rezolvare a 

conflictelor în clasă 
9. Factori psihosociali care influenţează învăţarea 

10. Doctrina naţională de securitate 
11. Rolul şi locul serviciilor de securitate în statul modern 
12. România şi mediul internaţional de securitate 
13. Principii şi metode de optimizare a procesului de învăţământ  
14. Rolul informaţiilor în luarea deciziilor în domeniul educaţiei 
15. Metode alternative de învăţământ în epoca globalizării 
16. Identitatea naţională şi identitatea euro-atlantică a României în noul mediul de securitate 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 

• LEGE nr. 84 / 24 iulie 1995. Legea învăţământului. 
• LEGE nr. 128 / 12 iulie 1997. privind Statutul personalului didactic. 
• LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 

Informaţii. 
• LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991  privind siguranţa naţională a României. 
• HOTĂRÂRE nr. 353 din 15 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia 

informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România. 
• Buzărnescu, Ş. (2004). Practica managerială în învăţământul superior. Bucureşti: Editura 

Univers Enciclopedic. 
• Colectiv (2003). De la securitate individuală la securitate colectivă. Bucureşti: Editura ANI. 
• Colectiv (2007). Excurs în funcţionarea structurilor de securitate. Bucureşti: Editura ANI. 
• Colectiv (2007). Securitatea internaţională sub impactul globalizării. Bucureşti: Editura ANI. 
• Cucoş, C. (1998). Pedagogie. Iaşi: Editura Polirom. 
• Jinga, I. & Negreţ, I. (1994). Învăţarea eficientă: o abordare teoretică şi două ghiduri practice 

pentru educatori şi elevii lor. Bucureşti: Editura Editis. 
• Jinga, I. (2001). Managementul învăţământului. Bucureşti: Editura Aldin. 
• Neculau, A. (1994). Pedagogie socială. Iaşi: Editura Universităţii „Al.I.Cuza”. 
• Nicolae, M. (2003). Strategii pentru succes în predare - învăţare. Bucureşti: Editura Afin. 
• Onişor, C. (2008). Europa 27, Editura A”99, Iaşi.  
• Onişor, C., colectiv, (2009). Areale globale. Uniunea Europeană - Africa subsahariană, 

Editura TehnoMedia, Sibiu.  
• Ştefan, T., Toma, Gh., Degeratu, C., Liteanu, T. (2008). Spaţiul european sub impactul 

provocărilor globalizării, vol.I şi vol.II, repere evolutive, dimensiuni, realizări, Editura ANI, 
Bucureşti.  

• Ştefan, T., Toma, Gh., Tudose, M., Lungu, S.-F. (2009). Schimbarea managerială, 
Managementul schimbării, Editura ANI, Bucureşti.  

• Toma, Gh. (2006). Managementul schimbării. Bucureşti: Editura UNAP. 
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TEMATICA ORIENTATIVĂ ŞI BIBLIOGRAFIA SELECTIVĂ  
pentru colocviul de admitere la programul de studii universitare de masterat: 
„MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR DE SECURITATE NAŢIONALĂ” 

 

1. Securitatea modernă: naţională, colectivă, comună, prin cooperare şi comprehensivă. Rolul 
şi locul acestora în securitatea globală 

2. Organizaţiile de securitate naţională: management,  infodecizie, leadership  
3. Informaţia de securitate naţională: structuri, misiuni, strategii  
4. Securitatea informaţiilor - riscuri şi ameninţări 
5. Gestionarea riscului în situaţii de criză cu privire la securitatea informaţiilor 
6. Managementul informaţiilor de securitate 
7. Informaţiile clasificate şi societatea civilă 
8. Societatea informaţională - politici şi strategii de securitatea informaţiilor 
9. Securitatea informaţiilor şi Internet-ul - criminalitatea electronică 

 
 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
• Constituţia României. 
• H 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate 

în România. 
• Hotărârea Guvernului României nr. 845 din 31 iulie 2002, privind organizarea şi 

funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. 
• Hotărârea nr. 353 din 15 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia 

informaţiilor clasificate ale organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, în 
„Monitorul Oficial”, nr. 315 din 13 mai 2002. 

• Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, Cartea I, titlul II, III. 

• Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României, în „Monitorul Oficial”, nr. 163 din   
7 august 1991. 

• Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
• Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date. 
• Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, în „Monitorul 

Oficial”, nr. 248 din 12 aprilie 2002. 
• Onişor, C. (2008). Europa 27, Editura A”99, Iaşi.  
• Onişor, C., colectiv, (2009). Areale globale. Uniunea Europeană - Africa subsahariană, 

Editura TehnoMedia, Sibiu.  
• Oprea, D. (2003). Protecţia şi securitatea informaţiilor, Ed. Polirom. 
• Rotaru, N. (2003). Criză şi dialog, Ed. RAO, Bucureşti. 
• Ştefan, T., Toma, Gh., Degeratu, C., Liteanu, T. (2008). Spaţiul european sub impactul 

provocărilor globalizării, vol.I şi vol.II, repere evolutive, dimensiuni, realizări, Editura 
ANI, Bucureşti.  

• Ştefan, T., Toma, Gh., Tudose, M., Lungu, S.-F. (2009). Schimbarea managerială, 
Managementul schimbării, Editura ANI, Bucureşti. 

• Toma, Gh.  (2004). Managementul insecurităţii, Editura Scaiul, Bucureşti. 
 
 
 
 
 

5 



TEMATICA ORIENTATIVĂ ŞI BIBLIOGRAFIA SELECTIVĂ 
pentru colocviul de admitere la programul de studii universitare de masterat 

“MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ÎN COMBATEREA 
TERORISMULUI” 

 

1. Impactul terorismului asupra securităţii internaţionale  
2. Terorismul: reacţie şi răspuns  
3. Factori contextuali în definirea terorismului: conexiunea terorismului cu crima organizată, 

proferarea armelor de distrugere în masă şi migraţia ilegală   
4. Terorismul şi economia mondială: cauză şi efect  
5. Clasificarea şi tipologia grupărilor teroriste 
6. Rolul actorilor instituţionali în combaterea terorismului.  
7. Rolul programelor comunicaţionale în combaterea terorismului. 
8. Combaterea terorismului pe teritoriul  naţional: necesitate, obiective şi mijloace de acţiune.  
9. România şi terorismul internaţional: participarea României la operaţiunile militare împotriva 

terorismului 
10. Ameninţarea teroristă în regiunea extinsă a Mării Negre  
11. Serviciului Român de Informaţii,  autoritate naţională în combaterea terorismului 

 

      BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
• Strategia naţională de securitate a României (2006). 
• Legea 535/ 2004  privind prevenirea şi combaterea terorismului. 
• Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României. 
• Antipa, M. (2004). Securitatea şi terorismul. Prevenirea şi combaterea acţiunilor extremist 

teroriste pe teritoriul României. Tendinţe şi perspective la început de mileniu, Editura 
Celsius, Bucureşti. 

• Colectiv (2007). Asimetriile prezentului. Contraterorim vs. Terorism, Editura ANI, 
Bucureşti. 

• Colectiv (2007). Terorism şi Antiterorism. Educaţie de securitate prin cunoaştere, Editura 
TopForm, Bucureşti. 

• Barna, C. (2007). Terorismul, ultima soluţie? Editura TopForm, Bucureşti. 
• Barna, C. (2008). Jihad în Europa, Editura TopForm, Bucureşti. 
• Epure, M. (2001). Terorismul internaţional: repere conceptuale, grupări reprezentative şi 

aspecte ale cadrului juridic de combatere, Editura ANI, Bucureşti. 
• Laidi, A. (2007). Efectul de bumerang, Editura House of Guides, Bucureşti. 
• Maior, C.-G. (2009). Noul Aliat, Editura RAO, Bucureşti. 
• Onişor, C. (2008). Europa 27, Editura A”99, Iaşi.  
• Onişor, C., colectiv, (2009). Areale globale. Uniunea Europeană - Africa subsahariană, 

Editura TehnoMedia, Sibiu.  
• Simileanu, V. (2003). Radiografia fenomenului terorist, Editura TopForm, Bucureşti. 
• Ştefan, T., Barna, C. (2007). Globalizarea ameninţărilor asimetrice, Editura ANI, 

Bucureşti. 
• Ştefan, T., Toma, Gh., Degeratu, C., Liteanu T. (2008). Spaţiul european sub impactul 

provocărilor globalizării, vol.I şi vol.II, repere evolutive, dimensiuni, realizări, Editura 
ANI, Bucureşti.  

• Ştefan, T., Toma, Gh., Tudose, M., Lungu, S.-F. (2009). Schimbarea managerială, 
Managementul schimbării, Editura ANI, Bucureşti.  

• Toma, Gh. (2006). Securitatea naţională sub impactul ameninţărilor asimetrice, Editura 
UNAp, Bucureşti. 

• Tsang, S. (2008). Serviciile de informaţii şi drepturile omului în era terorismului global, 
Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti.  
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