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Profilul academic al doctoranzilor de la Academia Națională de Informații. Studiu de caz: 

generația 2013-2016: Mihnea Costoiu, Ninel Peia etc. 
 
Suspiciunile de plagiat din ultimii ani despre tezele de doctorat ale unor absolvenți ai Școlii 

doctorale a Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul (ANIMV) și disputa acesteia cu 
Ministerul Educației Naționale în legătură retragerea titlului de doctor m-au determinat să fac o 
cercetare a profilului academic al doctoranzilor din anul 3, adica a celor înscriși în anul 2013 și care, 
conform legii, ar trebui să își susțină teza de doctorat în 2016. Analiza de față a fost impulsionată și de 
răspunsul evaziv pe care l-am primit în urmă cu câteva zile, cu ocazia unei evaluări a ANIMV în cadrul 
proiectului cunoscut sub numele Coaliția pentru Universități Curate, la o întrebare în legătură cu 
ponderea absolvenților ANIMV, respectiv a doctoranzilor proveniți de la alte universități. Nici Rectorul 
și nici Directorul Școlii Doctorale nu au formulat un răspuns clar, spunând că nu i-a interesat acest 
aspect. Interesul meu ca evaluator extern este determinat de ponderea politicienilor cu studii 
postuniversitare sau de doctorat la ANIMV, semnalată în presă. De obicei presa semnalează faptele post 

factum, însă, în evaluarea învățământului universitar, ar fi necesară dezbaterea publică înainte ca 
mismanagement-ul să își producă efectele. 

Datorită atenției de care s-a bucurat ANIMV în ultimii ani din cauza plagiatelor semnalate în 
presă, în acest moment sunt suspendate finalizarea și susținerea publică a doctoratelor, profitând de 
posibilitățile oferite de lege pentru a se amâna susținerea tezei de doctorat. Se așteaptă îmbunătățirea 
calității tezelor de doctorat și evitarea plagiatelor. 

O altă reformă în Școala Doctorală a ANIMV este reducerea drastică a numărului de studenți 
doctoranzi, fiind alocate pentru concursul din septembrie 2016 doar 3 locuri1. Spre comparație, au fost 
6 doctoranzi înscriși în 2012, 24 în 2013, 41 în 2014 și 40 în 2015. 

 

 
 
Un ciclu de doctorat ține trei ani, perioadă în care studentul doctorand urmează cursurile 

aferente școlii doctorale, de obicei pe parcursul primului semestru, iar în restul perioadei de școlarizare 
efectuează cercetare științifică încununată cu teza de doctorat. Pe parcurul studiilor doctorale, 
doctorandul trebuie să raporteze lunar, sub avizul conducătorului de doctorat, activitatea didactică și 
științifică depusă: cursuri urmate, comunicări prezentate la conferințe științifice, articole și studii 
științifice publicate, activități de cercetare propriu-zisă etc. Aceste rapoarte ar trebui să fie în dosarul de 
studii al fiecărui doctorand. 

În analiza de față am ales pentru studiul de caz generația doctoranzilor înscriși în 2013 la Școala 
Doctorală, deoarece ei au avut timpul necesar pentru a realiza producții academice: comunicări la 

                                                             
1 http://www.animv.ro/admitere/studii-universitare-de-doctorat-3  
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conferințe științifice și articole în publicațiile de specialitate. Am utilizat surse online: programe ale 
conferințelor științifice și publicații de profil, precum și date publice despre persoana respectivă 
(Curriculum Vitae, declarații de avere și articole de presă). Există posibilitatea de a nu fi online toate 
publicațiile doctoranzilor, însă nu interesează numărul lor, ci existența lor, care dovedește că 
doctorandul a îndeplinit, cel puțin la standarde minimale, cerințele statutului de doctorand. 

În lista publicată pe pagina de internet a Academiei Naționale de Informații cu doctoranzii aflați 
în evidențele instituției în anul universitar 2015-2016 sunt 24 doctoranzi care au început studiile 
doctorale în 20132.  

1. Andrei Elena Adelina este absolventă a Facultății de Sociologie a Universității din 
București3. Ca doctorand la ANIMV are cel puțin 4 articole în publicații de specialitate4 și cel puțin 2 
comunicări la conferințe științifice5. Este și coautoarea unei cărți publicate la Editura Academiei 
Naționale de Informații. A fost bursier în cadrul proiectului POSDRU Pluri și interdisciplinaritate în 
programe doctorale și postdoctorale6 

2. Băsmăluță Dragoș este foarte probabil personajul implicat în afaceri cu detectoare de bombe 
false livrate Irakului prin Mira Telecom și altele asociate, în care partenerul britanic a fost condamnat 
la închisoare pentru 10 ani, în timp ce în România nu s-a demarat nicio anchetă. Aceeași firmă a livrat 
Palatului Cotroceni un sistem de detecție substanțe explozive care nu funcționează la parametri normali, 
precum și echipamente pentru aeroporturi și unități militare7, chiar și softul pentru Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență, afaceri în care apare și fiica unui fost șef de la SRI8. A fost bursier în proiectul 
POSDRU Rețea transnațională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale 
inteligente în domeniile “Ştiințe militare”, “Securitate şi informații” şi “Ordine publică şi siguranță 
națională” - Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”9. Nu am găsit 
nicio comunicare științifică și nicio publicație online semnată de acest doctorand al ANIMV, 
Băsmăluță Dragoș. 

3. Bucura-Oprescu Simona este foarte bogată în diplome: două facultăți economice, 2 
masterate urmate în paralel între 2009-2011 la SNSPA și la Academia de Poliție. Din liceu este activistă 
PSD, a ocupat  diverse funcții pe plan județean în Argeș10, iar din 2012 este deputat PSD, iar mai nou 
purtătoarea de cuvânt a PSD în Camera Deputaților11. Nu am găsit nicio comunicare științifică și nicio 

publicație online semnată de acest doctorand al ANIMV, Bucura-Oprescu Simona. 
4. Ciolacu Ion Marcel a absolvit dreptul la Universitatea Ecologică, are la activ două 

masterate, dintre care unul la SNSPA, precum și un curs postuniversitar la Colegiul Național de 
Apărare. A fost viceprimar al Buzăului, iar din 2012 este deputat PSD, a fost câțiva ani consilierul lui 
Victor Ponta, iar în prezent este secretar al Camerei Deputaților12. A fost prieten cu Omar Hayssam, 
cu care mergea la partide de vânătoare13. Nu am găsit nicio comunicare științifică și nicio publicație 
online semnată de acest doctorand al ANIMV, Ciolacu Ion Marcel. 

                                                             
2 
http://www.animv.ro/admin/lib/ckeditor/fileman/Uploads/doctorat%20new/STUDENTI%20DOCTORANZI%20ANIMV.pd
f  
3 http://www.strategiiaplicate.ro/wp-content/uploads/2015/09/diplomacy_intelligence_6/files/res/pages/page_0045.swf  
4 http://www.strategiiaplicate.ro/wp-content/uploads/2015/09/diplomacy_intelligence_6/files/res/pages/page_0002.swf; 
http://www.afahc.ro/ro/rcic/2015/rcic'15/PC/Andrei%202.pdf; http://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/conferinta_2014_vol_2.pdf; 
http://search.proquest.com/openview/7011cb9189289d36489b84d05e45fb7a/1.pdf?pq-origsitA e=gscholar 
5 http://pipdp-iccv.ro/comun22.pdf; 
http://www.strategii21.ro/images/cssas/pdf/Programme%20CDSSS%20CONFERENCE%202015.pdf  
6 
http://www.unefs.ro/custom_images/file/unefs/pentru%20studenti/proiect%20doctoral%20si%20postdoctoral/doc%202/List
e_doctorat.pdf  
7 http://adevarul.ro/news/eveniment/scandalul-detectoarelor-bombe-amorsat-romania-
1_50ad55ac7c42d5a663932efc/index.html  
8 http://www.nasul.tv/dezvaluiri-explozive-cum-e-protejata-mira-telecom-unul-dintre-producatorii-softului-igsu-
complicitatea-la-crima-din-colectiv-se-extinde-la-serviciile-secrete-si-parchetul-general/  
9 http://www.unap.ro/ro/doctorat/tabel%20admisi.pdf 
10 http://img.mediafax.ro/politician/1454/cv.pdf  
11 http://adevarul.ro/locale/pitesti/cine-simona-bucura-noul-purtator-cuvant-psd-camera-deputatilor-
1_55e5a5e3f5eaafab2c246018/index.html  
12 http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=70&cam=2&leg=2012&pag=0&idl=1  
13 http://www.dcnews.ro/cine-este-marcel-ciolacu-noul-ef-psd-buzau_484909.html  
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5. Corduneanu-Dragotă Ionel Grigore Amilcar este specialist în business intelligence, 
asociat cu foști generali SRI în firma Integrated Corporate Security Services SRL14 și membru fondator 
al unui ONG de profil15. Nu am găsit nicio comunicare științifică și nicio publicație online semnată 
de acest doctorand al ANIMV, Corduneanu-Dragotă Ionel Grigore Amilcar. 

6. Costoiu Mihnea Cosmin a fost ministru al Cercetării în Guvernul Ponta, a fost anterior 
secretar de stat în Ministerul Educației, din 2014 senator PSD, a absolvit Colegiul Național de Apărare, 
este Rectorul Universității Politehnice București din 2012. În același an era înscris la un doctorat la 
Politehnică16 pe care nu l-a încheiat. În CV-ul din 2016 nu menționează nicăieri statutul de doctorand, 
nici la Politehnică, nici la ANI17. Nu am găsit nicio comunicare științifică și nicio publicație online 
semnată de acest doctorand al ANIMV, Costoiu Mihnea Cosmin. 

7. Dănăilă Zaharia Alexandru a urmat în paralel două facultăți la Universitatea Româno-
Americană, este absolvent al unui masterat la Academia Națională de Informații, urmat în paralel cu un 
alt masterat la Universitatea Danubius18. Din 2011 a fost viceprimar al Brăilei, acum e consilier 

județean PNL. Este acuzat din 28 iunie 2016 de Agenția Națională de integritate de incompatibilitate 
între 2011-201419. A fost implicat prin intermediul rudelor sale în afacerea Stejarul, un proiect de 
defrișare a unei păduri de lângă Brăila20. Nu am găsit nicio comunicare științifică și nicio publicație 
online semnată de acest doctorand al ANIMV, Dănăilă Zaharia Alexandru. 

8. Dinu Cătălin Ionuț a fost a fost bursier în proiectul POSDRU Rețea transnațională de 
management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiințe militare”, 
“Securitate şi informații” şi “Ordine publică şi siguranță națională” - Program de formare continuă a 
cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”21. Nu am găsit nicio comunicare științifică și nicio 

publicație online semnată de acest doctorand al ANIMV, Dinu Cătălin Ionuț. 
9. Irimia Cristian Vlad este absolvent al Facultății de Teologia al Universității din București 

și preot în Covasna22. Are la activ mai multe conferințe științifice23 și cel puțin 8 publicații în 2014-
201524 axate în special pe rolul religiei în educație și securitate, evident sub influența formării sale 
profesionale inițiale, cea de preot. A fost bursier în cadrul proiectului POSDRU Pluri și 
interdisciplinaritate în programe doctorale și postdoctorale25 

10. Mavrodin Tiberiu Valentin, absolvent al ASE, este membru în CA al CEC Bank, este 
director general la Trezorerie, a fost secretar de Stat la Ministerul Finanțelor Publice în 2008-2009. A 

                                                             
14 http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/banci/sfaturile-unui-general-de-informatii-condamnat-penal-pentru-
bancheri-14470164  
15 http://ongdb.ro/organizations/view?id=28214  
16 http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2012-03-23-11817956-0-costoiu-mihnea.pdf  
17 http://www.upb.ro/files/evenimente/Alegeri_2016/CV_MC_03.pdf  
18 http://www.primariabraila.ro/Continut%20site/Viceprimar,%20Danaila%20Zaharia%20Alexandru.aspx  
19 http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/06/28/comunicat-de-presa-ani-13-12-04  
20 http://jurnalulbucurestiului.ro/infobraila-vicele-danaila-politicianul-cu-drujba-din-afacerea-stejaru-demisia-de-onoare-
defrisarea-pleaca-de-la-primarie/  
21 http://www.unap.ro/ro/doctorat/tabel%20admisi.pdf 
22 http://protopopiatul-sfantugheorghe.ro/parohii/19-parohia-covasna-statiune  
23 http://pipdp-iccv.ro/comun22.pdf ; o parte a publicațiilor sunt comunicări la conferințe. 
24 
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=295096073027112077078095112101119107055064063038093061070012095
0270730980810021150230411240510020570170441001240710820241000240170100700890220880920891150270870851
25059006082106019004002092101024029019095025121104124105023004113119005077024093073098093&EXT=pdf ; 
file:///C:/Users/mariusdiaconescu/Downloads/SSRN-id2560765.pdf, p. 53-70 (2 articole); 
http://www.afahc.ro/ro/afases/2015/afases_2015/socio/Irimia%20Cristian.pdf ; 
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=22473173&AN=10326
0157&h=TOcvr2PqyfAqo59VHpPxNAYXT2HC7KLIE1o5pQcTdF%2bwrjJTq2eSEN8ZMPAHENrNjso%2bbqhsJBzbh0w
iVEMK3g%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtr
ue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d22473173%26AN%3d103260157 ; 
http://search.proquest.com/openview/c40c55f72aab02fa75d89e26894583e6/1.pdf?pq-origsite=gscholar ; 
http://www.strategiiaplicate.ro/wp-content/uploads/2015/10/Revista-CSA-septembrie-2015.pdf ; 
http://www.academiadepolitie.ro/conferinta-academie-politie/arhiva/Sesiunea-Stiintifica-2015-vol1.pdf, p. 274-281. 
25 
http://www.unefs.ro/custom_images/file/unefs/pentru%20studenti/proiect%20doctoral%20si%20postdoctoral/doc%202/List
e_doctorat.pdf  
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participat la conferințe științifice26 și a publicat cel puțin 3 articole în perioada 2014-201527 despre rolul 
finanțelor în securitate. A fost bursier în cadrul proiectului POSDRU Pluri și interdisciplinaritate în 
programe doctorale și postdoctorale28.  

11. Mazăre Alexandru Dănuț a fost bursier în cadrul proiectului POSDRU Pluri și 
interdisciplinaritate în programe doctorale și postdoctorale29 și a participat la o conferință științifică în 
201530. 

12. Mărgărit Mitică Marius a absolvit Universitatea Agora din Oradea, a urmat un master la 
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia și apoi studii în economie la Universitatea Titu 
Maiorescu. A fost apropiat al lui Gabriel Oprea, a găzduit în apartamentul său sediul UNPR Galați, a 
fost consilier județean UNPR, a trecut la PSD, unde a devenit președinte al TSD Galați și a fost numit 
subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor (guvernul Ponta), responsabil cu transportul naval. 
Calitățile sale intelectuale au fost devoalate de presa care i-a descoperit ”ciasurile” în declarația de 
avere31, document care a atras doar atenția presei din cauza unor inadvertențe32. Nu am găsit nicio 

comunicare științifică și nicio publicație online semnată de acest doctorand al ANIMV, Mărgărit 
Mitică Marius. 

13. Moise Gabriel Ioan este comandantul bricului-școală Mircea cel Bătrân și se specializează 
în securitatea națională, pe lângă doctoratul de la ANI a mai urmat între ianuarie – iulie 2016 un curs 
postuniversitar de profil al Universitatea Națională de Apărare Carol I33. A participat cel puțin la două 
conferințe științifice în 2014-2015 în care a abordat probleme de securitate națională din perspectiva 
experienței sale în marina militară34. 

14. Nica Bogdan Cristian, medic, este membru PNL, a fost președintele Agenției Naționale 

pentru Protecția Consumatorului în guvernul Ponta (rang de secretar de stat) între 2012-2014, iar 
la începutul carierei a fost medic șef într-o policlinică a MAI35. În 2014 a candidat pentru un loc 
neeligibil la alegerile europarlamentare din partea PNL36. Nu am găsit nicio comunicare științifică și 
nicio publicație online semnată de acest doctorand al ANIMV, Nica Bogdan Cristian. 

15. Olaru Gherghina a susținut cel puțin 4 comunicari la conferințe științifice în 2014-201537,  
dintre care cel puțin 3 au fost publicate38, iar în 2014 a fost coautoare a unei cărți împreună cu alte două 
persoane39, care sunt, la fel, în mediul SRI40. A fost bursieră în cadrul proiectului POSDRU Pluri și 
interdisciplinaritate în programe doctorale și postdoctorale41. 

                                                             
26 http://pipdp-iccv.ro/comun22.pdf  
27 http://www.spodas.ro/revista/index.php/revista/article/viewFile/201/196, p. 9-13 și 47-50; 
http://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/conferinta_2015_vol_1.pdf, p. 308-316. 
28 
http://www.unefs.ro/custom_images/file/unefs/pentru%20studenti/proiect%20doctoral%20si%20postdoctoral/doc%202/List
e_doctorat.pdf  
29 
http://www.unefs.ro/custom_images/file/unefs/pentru%20studenti/proiect%20doctoral%20si%20postdoctoral/doc%202/List
e_doctorat.pdf  
30 http://pipdp-iccv.ro/comun22.pdf  
31 http://impact-est.ro/culise/semisfertoministrul-margarit-i-a-imprumutat-soatei-232-milioane-lei/  
32 http://www.presagalatibraila.com/article/gala%C5%A3i-m%C4%83rg%C4%83rit-are-%E2%80%9Eciasuri%E2%80%9D  
33 cnap.unap.ro/Candidati%20admisi.doc 
34 http://www.spodas.ro/News/Evenimente/Program%20Workshop%20Constanta.pdf ; 
https://laws.uaic.ro/proiect2014/docs/2014_10_Program_conferinta_eng.pdf  
35 http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/conducere/nica_web/cv_europass_bogdan_cristian_nica.pdf  
36 http://www.voceatransilvaniei.ro/candidati-europarlamentare-2014-cine-sunt-romanii-pe-care-ii-trimitem-in-parlamentul-
european-locurile-eligibile-de-la-cele-mai-importante-partide/  
37 http://pipdp-iccv.ro/comun22.pdf  
38 http://www.academiadepolitie.ro/conferinta-academie-politie/arhiva/Sesiunea-Stiintifica-2015-vol1.pdf, p. 608-614; 
http://cssas.unap.ro/en/pdf_books/conference_2015_vol%201.pdf, p. 467-473; 
http://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/conferinta_2014_vol_2.pdf p. 184-192. 
39 http://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/CIP/Bibliografia%20cartilor%20in%20curs%20de%20aparitie%20-
%20CIP%20februarie%202014.pdf  
40 https://www.sri.ro/fisiere/publicatii/intelligence23.pdf  
41 
http://www.unefs.ro/custom_images/file/unefs/pentru%20studenti/proiect%20doctoral%20si%20postdoctoral/doc%202/List
e_doctorat.pdf  
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16. Păun Diana Loreta, medic, este consilier de stat al președintelui Klaus Johannis pentru 
Sănătate Publică42, conferențiar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, a fost manager 
al Institutului de Endocrinologie C.I. Parhon, e absolventă a unui masterat și a unui curs postuniversitar 
la Academia Națională de Informații43. Este printre puținele persoane publice care înregistrează în CV 
calitatea de doctorand la ANI. 

17. Păun Dragoș Mircea a participat cel puțin la 5 conferințe științifice și a publicat 2 
articole44. A fost bursier în cadrul proiectului POSDRU Pluri și interdisciplinaritate în programe 
doctorale și postdoctorale45. 

18. Ninel Peia este deputat PSD, implicat în scandalul deșeurilor în perioada în care a condus 
Agenția de Mediu a județului Ilfov46. Este tobă de carte, deoarece, conform CV-ului, a absolvit o 
mulțime de masterate și cursuri postuniversitare între 2005-2012 la SNSPA, Academia de Poliție Al. I. 
Cuza, Academia Națională de Informații etc.47. Nu am găsit nicio comunicare științifică și nicio 

publicație online semnată de acest doctorand al ANIMV, Ninel Peia. 
19. Petcu Cristian Vasile este membru PNL, a fost secretar de stat în Ministerul Culturii în 

perioada guvernării USL, în același minister a fost anterior director în mai multe structuri, acum este 
director la Institutul Cultural Român, membru în CA al TVR. A urmat în paralel două masterate la 
Universitatea Valahia din Târgoviște, unde era în aceeași perioadă și asistent universitar, are două 
doctorate, unul în istorie universală cu subiect de istorie românească și unul în teologie, cu cel puțin 35 
de pagini identice48. A fost bursier în cadrul proiectului POSDRU Pluri și interdisciplinaritate în 
programe doctorale și postdoctorale49. A publicat un articol ”științific” în calitate de doctorand 
ANIMV50. 

20. Petre Mihaela a fost bursieră în proiectul POSDRU Rețea transnațională de management 
integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiințe militare”, “Securitate şi 
informații” şi “Ordine publică şi siguranță națională” - Program de formare continuă a cercetătorilor de 
elită – „SmartSPODAS”51. 

21. Stâncel Ioana Sanda este medic, auditor superior la Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate, director la Centrul de Studii Internationale si Strategice CSIS Romania, a fost bursieră a 
Departamentului de Stat al SUA, expert în proiecte ONU, consilier la Ministerul Sănătății și la MAI, 
este absolventă de programe de masterat în relații internaționale și studii de securitate52. A publicat 9 
articole științifice în același număr al unei publicații de specialitate53. A fost bursieră în cadrul 
proiectului POSDRU Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și postdoctorale54. 

                                                             
42 http://www.presidency.ro/ro/administratia-prezidentiala/consilierii-presedintelui/diana-loreta-paun  
43 http://www.stiripesurse.ro/media/other/201506/media-143315562953183800.pdf  
44 http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2355792, p. 102-107; http://www.strategiiaplicate.ro/wp-
content/uploads/2015/10/Revista-CSA-septembrie-2015.pdf, p. 131-136; http://pipdp-iccv.ro/comun22.pdf; 
http://www.strategii21.ro/images/cssas/pdf/Programme%20CDSSS%20CONFERENCE%202015.pdf; 
http://www.utm.ro/wp-content/uploads/2016/01/program_conferinta_2014.pdf  
45 
http://www.unefs.ro/custom_images/file/unefs/pentru%20studenti/proiect%20doctoral%20si%20postdoctoral/doc%202/List
e_doctorat.pdf  
46 http://www.dcnews.ro/bomba-ecologica-amorsata-in-ilfov-cu-avizul-pesedistului-ninel-peia-este-inca-activa_293939.html  
47 http://www.ninelpeia.ro/curriculum-vitae/  
48 http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/a-ajuns-sef-la-icr-pe-spatele-a-doua-doctorate-problema-343802;  
http://www.afcn.ro/media/CV%20Cristian%20Petcu.pdf  
49 
http://www.unefs.ro/custom_images/file/unefs/pentru%20studenti/proiect%20doctoral%20si%20postdoctoral/doc%202/List
e_doctorat.pdf  
50 http://www.strategiiaplicate.ro/wp-content/uploads/2015/10/Revista-CSA-septembrie-2015.pdf, p. 93-97. 
51 http://www.unap.ro/ro/doctorat/tabel%20admisi.pdf 
52 http://romaniajuna.lsrs.ro/dej/  
53 http://www.strategiiaplicate.ro/wp-content/uploads/2015/10/Revista-CSA-septembrie-2015.pdf  
54 
http://www.unefs.ro/custom_images/file/unefs/pentru%20studenti/proiect%20doctoral%20si%20postdoctoral/doc%202/List
e_doctorat.pdf  
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22. Ștefan Răzvan George a fost bursier în cadrul proiectului POSDRU Pluri și 
interdisciplinaritate în programe doctorale și postdoctorale55 și a participat cel puțin la o conferință 
științifică56. 

23. Tereacă Cornel Toma a fost bursier în proiectul POSDRU Rețea transnațională de 
management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiințe militare”, 
“Securitate şi informații” şi “Ordine publică şi siguranță națională” - Program de formare continuă a 
cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”57. 

24. Vlad Simona Nicoleta a publicat cel puțin 3 articole științifice58, dintre care 1 împreună cu 
Toma Gheorghe59, profesor universitar la ANIMV. Este bursieră în cadrul proiectului POSDRU 
Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile 
sociopolitice asupra sistemului administrativ60. 

*** 
Lista de mai sus arată că un procent semnificativ îl ocupă politicienii, împreună cu funcționari 

din administrația financiară sau de sănătate publică. Dar printre doctoranzi găsim și un preot, un ofițer 
de marină și doi afaceriști controversați în domeniul intelligence. 

În anul 2013 și-au început studiile doctorale 8 politicieni, toți din cele două partide care 
guvernau în cadrul alianței USL: PSD și PNL: 3 deputați PSD – Bucura-Oprescu Simona, Ciolacu Ion 
Marcel și Ninel Peia, 1 senator PSD, care era atunci și ministru delegat pentru Cercetare – Costoiu 
Mihnea Cosmin și un subsecretar de stat în guvernul Ponta, lider TSD, fost membru UNPR – Mărgărit 
Mitică Marius și 3 politicieni PNL – un secretar de stat în Ministerul Culturii, Petcu Cristian Vasile, 
președintele ANPC (rang de secretar de stat) – Nica Bogdan Cristian și un viceprimar al Brăilei, 
Dănăilă Zaharia Alexandru, ajuns între timp consilier județean PNL. 

Din administrația centrală, mai exact din finanțe, cu posibile legături cu partidele politice, 
provine și Mavrodin Tiberiu Valentin, care în anul 2013 era director general în Trezorerie și membru 
CA al CEC Bank. 

Ale două persoane au ocupat în acel moment funcții publice importante în sănătate, care nu 
exclud relații apropiate cu un partid politic: Păun Diana Loreta, manager al Institutului de 
Endocrinologie C.I. Parhon și Stâncel Ioana Sanda, auditor superior la CNAS. 

Două persoane provin din mediul privat de afaceri în domeniul intelligence: Băsmăluță Dragoș, 
director al firmei Mira Telecom SRL și Corduneanu-Dragotă Ionel Grigore Amilcar de la firma 
Integrated Corporate Security Services SRL. 

Comandantul bricului Mircea cel Bătrân, comandorul Moise Gabriel Ioan, provine din mediul 
militar.  

Între doctoranzi este și un preot, Irimia Cristian Vlad, din Covasna. 
Un doctorand este absolvent al Facultății de Sociologie a Universității din București. 
Despre ceilalți 8 doctoranzi nu am găsit informații online, cu excepția participării lor în proiecte 

POSDRU, respetiv conferințele și publicațiile pentru unii dintre ei. 
 

                                                             
55 
http://www.unefs.ro/custom_images/file/unefs/pentru%20studenti/proiect%20doctoral%20si%20postdoctoral/doc%202/List
e_doctorat.pdf  
56 http://pipdp-iccv.ro/programconf.pdf  
57 http://www.unap.ro/ro/doctorat/tabel%20admisi.pdf 
58 http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us20.pdf, p. 219-231 și 232-242. 
59 http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us18.pdf, p. 277-288 și  
60 http://www.utm.ro/wp-content/uploads/2014/04/tabel_candidati_burse_doctorale_141699.pdf  



7 

 

 
 
 
Doctoranzii sunt obligați în cei trei ani de studii să fructifice rezultatele cercetării lor prin 

comunicări și articole științifice. Potrivit datelor online, dintre cei 24 doctoranzi, doar 11 au comunicări 
științifice și publicații. Lecturând câteva dintre aceste contribuții științifice la domeniul securității 
naționale, nu pot să nu remarc slaba calitate a unora dintre ele, ca de exemplu articolul lui Petcu Cristian 
Vasile sau articolele lui Irimia Cristian Vlad. Multe articole pretins științifice au 4 sau 5 pagini, dintre 
care 1 pagină este acoperită de rezumat, cuvinte cheie și bibliografie! 

Dintre politicienii doctoranzi doar 1, Petcu CristianVasile, a publicat un articol. Doar 
doctoranzi care provin din administrație, adică din Finanțe (Mavrodin Tiberiu Valentin) și Sănătate 
(Stâncel Ioana Sanda) au publicații științifice. De remarcat că Stâncel Ioana Sanda a publicat 9 articole 
într-un singur număr al unei reviste de specialitate, volum care pare a fi dedicat doctoranzilor în general 
pentru îndeplinirea normei de publicații. 

 

 
 
 
O parte a doctoranzilor au fost implicați în 3 proiecte europene POSDRU, dintre care 2 în care 

ANIMV era partener. Într-un proiect implementat de Academia Română în parteneriat cu mai multe 
instituții, Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și postdoctorale, au fost bursieri și 
premianți un număr de 9 doctoranzi, probabil numărul maxim disponibil, în afara politicienilor au a 
celor implicați în alte proiecte. Dintre politicieni doar Petcu Cristian Vasile a fost bursier POSDRU, iar 
dintre persoanele cu funcții administrative, Mavrodin Tiberiu Valentin de la Ministerul Finanțelor 
Publice și Stâncel Ioan Sanda de la CNAS au fost bursieri. Pentru o persoană cu venituri din funcții și 
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demnități publice care în anul 2015 au cumulat 347.061 lei, cum este Mavrodin Tiberiu Valentin, este 
cel puțin surprinzătoare înscrierea pe o bursă de doctorat în cadrul unui proiect POSDRU, care i-a adus 
în anul 2015 suma de 16.200 lei, la care se adaugă și un premiu luat în același proiect de 8.496 lei61. 
Toți acești doctoranzi au prezentat cel puțin o comunicare științifică sau au publicat cel puțin un articol, 
pentru a-și îndeplini obligațiile asumate în contractul de bursă. 

Într-un alt proiect POSDRU implementat de Universitatea Națională de Apărare Carol I, Rețea 
transnațională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile 
“Ştiințe militare”, “Securitate şi informații” şi “Ordine publică şi siguranță națională” - Program de 
formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”, au fost implicați 4 doctoranzi. Despre 
niciunul dintre ei nu am găsit online că ar fi publicat sau ar fi susținut vreo conferință, deși, potrivit 
regulamentelor proiectelor POSDRU, bursierii sunt obligați să desfășoare activitate științifică. 

Un singur doctorand a fost bursier în cadrul unui alt proiect implementat de Universitatea Titu 
Maiorescu, Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi 
implicaţiile sociopolitice asupra sistemului administrativ. 

 

 
 
 
Concluzii 
Prezența ridicată a politicienilor din rândul PSD și PNL, adică din fostul USL care a 

câștigat alegerile parlamentare în 2012, în rândul doctoranzilor care au început școala doctorală în 

2013 sugerează apetența acestora pentru funcții politice sau administrative conectate la serviciile 
de informații. Lipsa oricărei activități științifice legată de doctorat pentru majoritatea politicienilor 
arată că a fost un interes conjunctural, probabil succesul USL în alegerile din 2012 și potențialul 
ascensiunii lor în ierarhia politică și adminsitrativă. Pentru majoritatea politicienilor riscul de a plagia 
sau cumpăra tezele de doctorat este ridicat. 

Funcționarii care s-au înscris la doctorat la ANIMV în 2013 au o carieră în administrație de 
lungă durată în Finanțele Publice și în Sănătatea Publică. Interesul lor pentru un doctorat la ANIMV 
indică preocupări pentru viitorul carierei lor administrative conectată la serviciile de informații. Toți 3 
funcționarii din finanțe și sănătate au potențial pentru finalizarea tezelor de doctorat, având avantajul 
experienței lor administrative. 

Prezența celor doi afaceriști din domeniul privat de intelligence între doctoranzii ANIMV este 
explicabilă doar prin conexiunile pe care aceștia le au în SRI. Preocuparea lor pentru doctorat pare a fi 
conjuncturală, posibil determinată de interesul pentru proiecte de cercetare pe fonduri europene în 
domeniul intelligence. Relațiile lor cu SRI sunt prea puternice ca să trezească vreun interes doctoratul 
din perspectiva unei cariere adminsitrative sau politice. 

                                                             
61 http://www.mfinante.ro/declaratii.html?pagina=acasa  
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Șanse reale pentru a încheia un doctorat fără potențiale suspiciuni de plagiat au doctoranzii care 
au fost activi pe plan științific, dovedind interes pentru cercetare. Sunt doctoranzi cu mai multe 
comunicări și articole, unele chiar de bună calitate. 

Academia Națională de Informații Mihai Viteazul este, indiscutabil, la nivelul de licență și de 
masterat (masteratele de specialitate, nu cele ”civile”) o instituție de învățământ superior de elită. 
Deschiderea spre masteratele și cursurile postuniversitare ”civile”, respectiv atragerea politicienilor și 
a funcționarilor, chiar controversați sau cu activități ilicite, precum și a altor persoane interesate de 
posibile cariere politice și administrative cu sprijinul SRI afectează însă nivelul academic al ANIMV, 
proporțional cu imaginea sa publică.  

Doctoranzii provin din domenii diferite de activitate – politică, administrație locală, sănătate, 
finanțe, cultură, biserică, armată, ceea ce oferă și o imagine a interesului SRI pentru diverse zone de 
influență în societatea românească. 

La finalul acestei analize pot formula un răspuns la întrebarea pusă, cu ocazia evaluării, 
Rectorului și Directorului Școlii Doctorale a ANIMV: care este ponderea absolvenților ANIMV, 

respectiv a absolvenților altor universități, în rândul doctoranzilor? Predomină absolvenții altor 
universități, deci Școala Doctorală, sub masca pregătirii specialiștilor în domeniul securității naționale, 
are rolul de a atrage în sfera de influență a SRI persoane din diferite domenii de activitate, de obicei cu 
carieră politică și adminsitrativă. 

 
Notă: Această analiză este realizată în cadrul Proiectului Schimbarea mediului universitar prin 

implicarea studenților și schimbul de bune practici, finanțat prin Programul de cooperare elvețiano-
român. Conținutul acestui articol nu reflectă poziția oficială a guvernului elvețian. 


