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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  DDOOCCTTOORRAATT  

 

Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” organizează, în 

perioada 22 - 24 septembrie 2009, concurs de admitere la programul de  

Studii universitare de doctorat  în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii.  

 

 ÎNSCRIERILE pentru participarea la concurs se fac în perioada            

07 – 18.09.2009, de luni până vineri, între orele 900 – 1400, la secretariatul 

Academiei Naţionale de Informaţii “Mihai Viteazul”. 

 PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: 22-24 

septembrie 2009 

 DURATA STUDIILOR: 3 ani. 

 FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fără frecvenţă, cu taxă. 

       NUMĂRUL DE LOCURI SCOASE LA CONCURS pentru seria 2009-

2012 - 11 de locuri, cu următoarea repartizare pe conducătorii de doctorat: 

1. prof. univ. dr. Gheorghe Toma – 3 locuri; 

2. prof. univ. dr. Constantin Onişor – 4 locuri; 

3. prof. univ. dr. Cristian Troncotă – 4 locuri. 

 Programul de studii universitare de doctorat organizat în Academia 

Naţională de Informaţii este de tipul doctorat ştiinţific. 

  SCOPUL PROGRAMULUI:  

 De a conferi absolventului, prin cunoştinţele, competenţele şi abilităţile 

generale şi de specialitate, capacitatea de a înţelege sistematic şi comprehensiv, 
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domeniul de studiu, de a utiliza metodele de cercetare asociate domeniului Ştiinţe 

Militare şi Informaţii şi de a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare 

originală demonstrată prin publicaţii ştiinţifice. 

 

 STATUTUL CURSANŢILOR: 

 Persoana admisă la programul universitar de doctorat are pe întreaga 

perioadă de desfăşurare a acestuia, de la înmatriculare şi până la susţinerea 

publică a tezei de doctorat, calitatea de doctorand. 

  

 LOCUL DE ÎNSCRIERE: 

 La sediul Academiei Naţionale de Informaţii “Mihai Viteazul” (de luni 

până vineri între orele 900-1400) din Şoseaua Odăi nr. 20, sect.1, telefon 

021/410.65.50 int. 1246. 

 

 CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS: 

 Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de 

doctorat numai absolvenţii studiilor universitare de masterat. Absolvenţii 

învăţământului universitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberată până în 

anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au 

dreptul să participe la concurs fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de 

masterat. 

 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS: 

 Se face prin depunerea dosarului de înscriere şi completarea 

documentelor tip de înscriere (vezi anexele 1 -2). 

 Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente: 

• Curriculum vitae ; 
• Lista lucrărilor publicate; 
• Copie legalizată după certificatul de naştere; 
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• Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de licenţă 
sau echivalentul  acesteia, cu anexele corespunzătoare legalizate; 

• Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de studii 
universitare de masterat; 

• Copie legalizată după certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a 
numelui, dacă este cazul; 

• Chitanţă privind achitarea taxei de înscriere; 
• Copie BI/CI; 
• 2 fotografii ¾ tip B.I.; 
 

 Înscrierea la concursul de admitere la programul de studii universitare de 

doctorat în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii se poate face indiferent de 

domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau de masterat. 

 

 COLOCVIUL DE ADMITERE:  

 Constă în suţinerea unei probe de competenţă lingvistică, cu caracter 

eliminatoriu, pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, 

germană sau rusă) şi o probă orală din tematica şi bibliografia specifice 

domeniului de doctorat, prezentate în anexele 3 – 4. 

TAXA DE ÎNSCRIERE: 200 lei   

TAXELE DE ŞCOLARIZARE: 7500 lei, după cum urmează: 

- Anul I de studii (programul de studii universitare avansate): 2.700 lei  

          - Susţinerea proiectului de cercetare: 800 lei  

          - Anul II de studii (programul de cercetare ştiinţifică): 1.800 lei  

          - Anul III de studii (inclusiv susţinerea tezei de doctorat): 2.200 lei. 
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  Anexa nr.1 
                        SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII  

      ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII “MIHAI VITEAZUL”                        
             
          ................................................................... 
              ( numele şi prenumele candidatului)    
 

 
FIŞA DE ÎNSCRIERE 

pentru concursul de admitere la doctorat 
în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii 

 
 

Sesiunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forma de pregătire la doctorat: fără frecvenţă  

Numele şi prenumele candidatului (cu iniţiala tatălui) ................................................... 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cod numeric personal …………….............       

Data şi locul naşterii : ziua...... luna................... anul….... judeţul .................................. 

oraşul (comuna)........................................ 

Domiciliul : oraş (comuna) ................................... strada.....................................nr.......... 

judeţul (sectorul)................................................................telefon:..................................... 

 Cetăţenia................................ naţionalitatea ..................................................................... 

Starea civilă (căsătorit/ necăsătorit)…………………………............................................ 

Profesia de bază........................................ Locul de muncă .............................................. 

Funcţia ........................................................... . 

Forma de învăţământ............ Anul absolvirii…… Academia (universitatea), facultatea, 

specialitatea ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

Data şi numărul diplomei de absolvire (licenţă)………………………………................  

Limbi străine cunoscute ..................................................................................................... 

Cursuri postuniversitare de perfecţionare (specializare), urmate în ţară şi străinătate ...... 

............................................................................................................................................ 

 
 
 
Data ...............................   Semnătura............................... 
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Anexa nr.2 
 
                       SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII  

      ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII “MIHAI VITEAZUL”                                                     
 
        …….......................................................………… 
                   (numele şi prenumele candidatului)    
 
       Nr. ____________ / __________ 
                                                                                                                  
                                                                                                         A P R O B 

                                                                                  
                         

 
 
 

       COMANDANTULUI (RECTORULUI)  

ACADEMIEI NAŢIONALE DE INFORMAŢII  „MIHAI VITEAZUL” 

 
 

Vă rog să aprobaţi înscrierea la concursul organizat  pentru admiterea 

la programul de studii universitare de  doctorat  în domeniul „ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI INFORMAŢII”, la domnul conducător de 

doctorat....................................................................................................... 

Examenul de competenţă lingvistică îl voi susţine la limba 

_________________  

Faţă de cele raportate, vă rog să dispuneţi. 

  
 
 

            CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT 
               

   ....................................……………      
 

                                                                                              SEMNĂTURA 
                                                                                             

  ..........................                                               
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Anexa nr.3 

Bibliografie reprezentativă 
• Constituţia României; 

• Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Legea 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii 

Serviciului Român de Informaţii; 

• Legea nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale, modificată de Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2002; 

• Legea nr. 35/1997 (republicată) pentru organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 

Poporului, M.O. nr. 844 din 15.09.2004; 

• Legea nr. 1 din 06.01.1998 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 

Informaţii Externe, M.O. nr. 511/18.10.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 191 din 19 octombrie 1998, privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 

Protecţie şi Pază, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2002 şi 

aprobată cu Legea nr. 67/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2002 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

de Protecţie şi Pază; 

• Hotărârea Parlamentului României nr. 44 din 28 octombrie 1998, privind constituirea, 

organizarea şi funcţionarea Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii 

Serviciului de Informaţii Externe, modificată prin Hotărârea nr. 8/2000; 

• Legea nr. 78/2000 – prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, M.O. nr. 

219/18.05.2000; 

• Legea 143/2000 – combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, M.O. nr. 

362/03.08.2000; 

• Legea nr. 678/2001 - prevenirea şi combaterea traficului de persoane, M.O. 

nr.783/11.12.2001; 

• Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate apărută în M.O. nr. 

248/12.04.2002, modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2005 -M.O. nr.205/2005; 
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• Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate în România, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 

2202/2004; 

• Hotărârea C.S.A.T. nr. 36/2002 privind Strategia naţională de prevenire şi combatere a 

terorismului; 

• Legea nr. 415 din 27.06.2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de 

Apărare a Ţării, M.O. nr. 494/10.07.2002; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 353 din 15.04.2002 pentru aprobarea Normelor privind 

protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, 

modificată prin Hotărârea nr. 590/2004; 

• Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, M.O. nr. 964/2002; 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 153/07.11.2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului 

Registrului Naţional al  Informaţiilor Secrete de Stat – M.O. nr. 826/15.11.2002, completată 

cu Legea nr. 343/29.11.2005 – M.O. nr. 1086/02.12.2005; 

• Strategia Naţională de Prevenire şi Combatere a Terorismului (adoptată la 5 aprilie 2002); 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 31/ 2002 privind interzicerea organizaţiilor si simbolurilor cu 

caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea 

unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, M.O. nr. 214/28.03.2002; 

• Declaraţia universală a drepturilor omului şi Pactul internaţional cu privire la drepturile 

sociale şi politice, în volumul Principalele instrumente internaţionale privind drepturile 

omului la care România este parte, vol. I, Editura Institutului Român pentru Drepturile 

Omului, Bucureşti, 2002; 

• Legea nr. 656/2002 – pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 

instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, M.O. nr. 

904/12.12.2004 cu modificările şi completările aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2008, 

publicată în M.O. nr. 333/30.04.2008; 

• Strategia Naţională de Prevenire şi Combatere a Terorismului (adoptată la 5 aprilie 2002); 

• Codul de Procedură Penală, M.O. nr. 468 din iulie 2003; 

• Strategia naţională privind dezvoltarea durabilă a României – 2003; 

• Legea nr. 39/2003 – prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, M.O. nr. 

50/29.01.2003 ; 

• Legea nr. 161/2003 – privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, M.O. nr. 279/21.04.2003; 
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• Codul Penal, M.O. nr. 301 din iunie 2004; 

• Legea nr. 535 din 25.11.2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, M.O. nr. 

1161/08.12.2004; 

• Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Doctrina Naţională a Informaţiilor pentru Securitate, 

Editura S.R.I., iunie 2004; 

• Doctrina naţională a informaţiilor pentru securitate şi societatea civilă, Centrul de Informare 

pentru Cultura de Securitate, Bucureşti, 2004; 

• Terorismul în lume, Centrul de Informare pentru Cultura de Securitate, Bucureşti, 2004; 

• Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, M.O. nr. 

594/01.07.2004; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, privind Sistemul naţional de management al 

situaţiilor de urgenţă (aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005); 

• Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului 

Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 

M.O. nr. 1089/23.11.2004; 

• Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din 18.11.2005 privind organizarea şi 

funcţionarea Comunităţii Naţionale de Informaţii; 

• Ordinul nr. 660 din 22 noiembrie 2005 al ministrului economiei şi comerţului, privind 

aprobarea Ghidul de identificare a elementelor de infrastructură critică din economie; 

• Legea nr. 241/2005 – prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, M.O. nr. 672/27.07.2005; 

• Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, 

M.O. nr. 654/28.07.2006; 

• Strategia de securitate naţională a României, aprilie 2007; www.presidency.ro; 

• Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în broşură, Asociaţia Română de Drept Umanitar; 

• Convenţia Europeană în domeniul informaţiilor asupra drepturilor străinilor încheiată la 

Strasbourg la 15.03.1978 şi H.G. nr. 153/1991 privind Protocolul adiţional al Comunităţii 

Europene în domeniul informaţiilor asupra drepturilor străinilor, Editura Naţional; 

• Serviciul Român de Informaţii, Viziunea strategică 2007 – 2010; 

• Colecţia revistei „Intelligence“, anul 5, serie nouă. 

 

 

 

 

 

http://www.presidency.ro/
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LUCRĂRI DE AUTOR 

• BARNA, Cristian, Terorismul, ultima soluţie ?, Editura Top Form, Bucureşti, 2007; 

• BARNA, Cristian, “Cruciada” Islamului, Editura Top Form, Bucureşti, 2007; 

• BEJINARIU, Petru, Evoluţia riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, 

Editura Axioma Print, Bucureşti, 2005; 

• CEARAPIN, Tudor; HOMOTESCU, Gabriel; TOMA, Gheorghe. De la securitatea 

individuală la securitatea colectivă, Editura Bioterra, Bucureşti, 2003; 

• CHIŞ, Ioan, Istoria statului şi dreptului român / ediţia a IV-a, Editura A.N.I., Bucureşti, 2004; 

• CHIŞ, Ioan, Fundamente de drept/ediţie rev. şi adăugită, vol. I, Editura A.N.I., Bucureşti, 

2004;  

• CHIŞ, Ioan; STĂVĂRACHE, Stan Dumitru; DOBRA, Marian, Fundamente de drept/ vol. II, 

Editura A.N.I., Bucureşti, 2004; 

• CHIŞ, Ioan; STĂVĂRACHE, Stan Dumitru; DOBRA, Marian, Fundamente de drept/ vol. III, 

Editura A.N.I., Bucureşti, 2005; 

• DEGERATU, Constantin; LITEANU, Traian; TOMA, Gheorghe, Excurs în funcţionarea 

structurilor de securitate, Editura A.N.I., Bucureşti, 2007; 

• HEDEŞIU, Emil; TOMA, Gheorghe, Contracararea crimei organizate, Editura U.N.A.P., 

Bucureşti,  2005;  

• LITEANU, Traian; ONIŞOR, Constantin; MIHALACHE, Veronica, N.A.T.O. - securitate 

integrată, Editura A.N.I., Bucureşti, 2006; 

• LITEANU, Traian, Securitate şi instituţii, Editura A.N.I., Bucureşti, 2004; 

• MACUC, Mihai; PREDOIU, Cătălin, Protecţia infrastructurilor critice în spaţiul euroatlantic, 

Editura ANI, Bucureşti, 2008; 

• MANUAL de relaţii internaţionale / volum coordonat de Andrei Miroiu şi Radu-Sebastian 

Ungureanu, Editura Polirom, Iaşi, 2006; 

• MAIOR, George-Cristian, Noul Aliat, Regândirea politicii de apărare a României la începutul 

secolului XXI, Editura RAO International Publishing Campany, Bucureşti, 2009; 

• NAGHI, Gabriel; TOMA, Gheorghe, Ora care a schimbat lumea: asimetria începutului de 

secol, Editura Presa Naţională, Bucureşti, 2004; 

• ONIŞOR, Constantin şi alţii, România - integrare şi securitate, Editura Europa şi Balcanii, 

Bucureşti, 2005; 

• ONIŞOR, Constantin şi alţii, Bazele strategiei militare moderne, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 

2004; 
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• ONIŞOR, Constantin şi alţii, Arta strategică a securităţii şi integrării europene, Editura A.92, 

Iaşi, 2002; 

• ONIŞOR, Constantin, Explorări strategice, Editura Antet, Bucureşti, 2001; 

• PETRESCU, Stan, Arta şi puterea informaţiilor, Bucureşti, Editura Militară, 2003; 

• PETRESCU, Stan, Mediul de securitate global şi euroatlantic, Bucureşti, Editura Militară, 

2005; 

• PETRESCU, Stan, Securitatea şi apărarea europeană, Bucureşti, Editura Militară, 2005; 

• ROTARU, Nicolae, Criză şi dialog: managementul comunicării în structuri de tip ierarhic, 

Editura Rao, Bucureşti, 2003; 

• STOICA, Constantin, Fundamente ale deciziei în managementul activităţii de realizare a 

securităţii naţionale, Editura A.N.I., Bucureşti, 2005; 

• SHULSKY, Abram N.; SCHMITT, Gary I., Războiul tăcut. Introducere în universul 

informaţiilor secrete, Editura Polirom, Iaşi, 2008; 

• ŞTEFAN, Teodoru; LITEANU, Traian; STOICA, Constantin, Traficul de droguri: repere, 

dimensiuni şi perspective, Editura A.N.I., Bucureşti, 2006; 

• ŞTEFAN, Teodoru; BARNA Cristian, Globalizarea ameninţărilor asimetrice, Editura A.N.I., 

Bucureşti, 2007; 

• ŞTEFAN, Teodoru; TOMA, Gheorghe; DEGERATU, Constantin; LITEANU, Traian, Spaţiul 

european sub impactul provocării globalizării – repere, evoluţie, dimensiuni, realizări,vol. I şi 

II, Editura ANI, Bucureşti, 2008; 

• TIMOFTE, Alexandru-Radu, Marea provocare a începutului de mileniu, securitatea în 

societatea globalizată, Editura A.N.I., Bucureşti, 2004; 

• TIMOFTE, Alexandru-Radu, Originile şi mărirea, declinul şi renaşterea lumii informaţiilor 

secrete, Editura A.N.I., Bucureşti, 2004; 

• TOMA, Gheorghe, Securitatea naţională din perspectiva noilor arhitecturi de securitate ale 

începutului de secol: incertitudini, realităţi, perspective, Editura A.N.I., Bucureşti, 2006; 

• TOMA, Gheorghe, Securitatea naţională sub impactul ameninţărilor asimetrice: realităţi, 

provocări, schimbări, Editura A.N.I., Bucureşti, 2006; 

• TOMA, Gheorghe; ŢICAL, George, Asimetrie şi neconvenţional în zorii mileniului trei, 

Editura Sitech, Craiova, 2006; 

• TOMA, Gheorghe, Managementul schimbării: incertitudini, certitudini, creativitate, Editura 

U.N.A.P. “Carol I”, Bucureşti, 2006; 
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• TOMA, Gheorghe; ŞTEFAN, Teodoru, TUDOSE, Mihai, LUNGU, Severin Florian, 

Schimbarea managerială. Managementul schimbării – Manageri înnăscuţi. Manageri formaţi, 

Editura ANI, Bucureşti, 2009; 

• TRONCOTĂ, Cristian, Careul de aşi: serviciile secrete ale Marii Britanii, S.U.A., Rusiei şi 

Israelului, Editura Elion, Bucureşti, 2003; 

• TRONCOTĂ, Cristian, Duplicitarii: o istorie a serviciilor de informaţii şi securitate ale 

regimului comunist din România, Editura Elion, Bucureşti, 2003; 

• TRONCOTĂ, Cristian; BIDU, Ioan, Coordonate de securitate, Editura A.N.I., Bucureşti, 

2005; 

• TRONCOTĂ, Cristian, Torţionarii. Istoria instituţiei Securităţii regimului comunist din 

România (1948 – 1964), Editura Elion, 2005; 

• TRONCOTĂ, Cristian, România şi Frontul secret, Editura Elion, 2008; 

• TRONCOTĂ, Cristian, Omul de taină al Mareşalului, Editura Elion, 2006; 

• TSANG, Steve, Serviciile de informaţii şi drepturile omului în era terorismului global. 

Geopolitica lumilor secolului XXI, Univers Enciclopedic, 2008. 
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Anexa nr. 4 

 

Tematica orientativă 

pentru colocviul de admitere la doctorat în domeniul 

“Ştiinţe militare şi informaţii” 

 
1. Armonizarea legislativă a competenţelor şi sarcinilor serviciilor de informaţii în  raport cu 

sistemul internaţional de referinţă. 

2. Serviciile de informaţii româneşti între tradiţie şi modernitate. 

3. Modalităţi de cooperare a serviciilor de informaţii pentru securitatea naţională. 

4. Comunitatea naţională de informaţii. 

5. Evoluţia structurilor organizatorice ale serviciilor de informaţii determinate de integrarea 

în structuri de securitate colectivă. 

6. Locul şi rolul serviciilor de informaţii în arhitectura instituţiilor pentru securitate. 

7. Transformarea serviciilor de informaţii în contextul actual de securitate. 

8. Principiile şi obiectivele Strategiei de informaţii a Serviciului Român de Informaţii. 

9. Globalizare şi antiglobalizare în contextul securităţii naţionale. 

10. Dimensiunile globalizării în condiţiile noului mediu de securitate. 

11. Evoluţii şi reconfigurări ale mediului de securitate. 

12. Rolul informaţiilor în gestionarea crizelor de securitate. 

13. România, furnizor de securitate în cadrul NATO şi UE. 

14. Participarea României la securitatea zonală şi regională. 

15. Rolul şi importanţa României ca stat de frontieră al NATO şi UE. 

16. Consideraţii privind crima organizată transfrontalieră în zona Mării Negre.   

17. Modalităţi de cooperare în contracararea crimei organizate transfrontaliere. 

18. Influenţa accelerării procesului de globalizare asupra crimei organizate transfrontaliere. 

19. Forme de manifestare ale crimei organizate transfrontaliere. 

20. Cadrul juridic specific luptei împotriva crimei organizate transfrontaliere. 

21. Schimbul de informaţii pentru contracararea crimei organizate. 

22. Doctrina naţională a informaţiilor pentru securitate, interpretare juridică. 

23. Repere evolutive, perspective şi viziuni de abordare a infrastructurilor critice. 

24. Metodologii de analiză şi gestionare a potenţialelor riscuri asociate infrastructurilor critice. 

25. Organizaţii internaţionale preocupate de protecţia infrastructurilor critice. 

26. Protecţia informaţiilor pentru securitatea infrastructurilor critice. 
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27. Strategia UE privind prevenirea şi combaterea terorismului. 

28. Dimensiunile cooperării NATO şi UE din perspectiva luptei împotriva terorismului. 

29. Concepţia NATO privind gestionarea crizelor.  

30. Controlul parlamentar asupra structurilor cu atribuţii în domeniul informaţiilor pentru 

securitate naţională. 

31. Terorismul şi mass-media. 

32. Repere istorice privind structurile informative în evoluţia societăţii. 

33. Managementul informaţiilor clasificate – standarde NATO. 

34. Terorismul internaţional şi securitatea naţională. 

35. Evoluţia conceptelor NATO privind misiunile Alianţei. 

36. Repere evolutive ale conceptului de securitate şi teoria riscului. 

37. Mari actori şi strategii de securitate naţională şi internaţională. 

38. Spaţiul informativ al Uniunii Europene. 

39. Războiul informaţional şi impactul asupra problemelor de securitate. 

40. Managementul informaţiei de securitate naţională şi informaţia de interes public. 
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