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OFERTA PUBLICĂ 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII ,,MIHAI VITEAZUL” 

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMAŢII 

 

 

 Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul” organizează în perioada 
24.09 - 07.12.2012 programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională 
continuă ,,Colegiul Naţional de Informaţii”. 
 

1. Competenţele profesionale şi transversale ale programului 
A. Profesionale 

• Dobândirea cunoştinţelor generale în domeniul activităţii de informaţii, 
contrainformaţii şi de securitate, pentru persoanele interesate din instituţii, autorităţi 
publice şi organizaţii neguvernamentale şi cunoaşterea modalităţilor de participare a 
societăţii civile la realizarea securităţii naţionale; 

• Formarea abilităţilor de gestionare a problematicii de securitate naţională în sfera de 
activitate a cursanţilor. 

B.  Transversale 
• Promovarea responsabilităţilor în vederea consolidării imaginii instituţiilor cu 

atribuţii în materie de securitate naţională în concordanţă cu exigenţele statului de 
drept; 

• Dezvoltarea personală şi profesională prin cunoaşterea matricelor de securitate ale 
României. 

 
2. Durata şi frecvenţa programului 
 

• 45 de zile în intervalul 24.09 - 07.12.2012; cursuri de zi. 
 

3. Numărul de locuri: 30. 
 

4. Organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere 
 

4.1  Condiţii pentru înscrierea candidatului în vederea susţinerii 
colocviului de admitere  
  

1. Este cel puţin absolvent al studiilor universitare de licenţă sau echivalente, 
organizate în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată. 
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2. Îndeplineşte / va îndeplini funcţii şi responsabilităţi care au tangenţă cu sistemul 

securităţii naţionale. 
 
3. Cunoaşte o limbă de circulaţie internaţională. 
 
4. Are posibilitatea participării la cursuri, conform orarului, frecvenţa fiind obligatorie. 
 
5. Nu are cazier judiciar sau proces penal pe rol (în calitate de inculpat). 

 

4.2  Documente necesare pentru înscriere 

 

♦ Curriculum vitae (model european); 

♦ Recomandare din partea instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea candidatul; 

♦ Un proiect de cercetare ştiinţifică pe o temă de interes din domeniul securităţii 

naţionale, cu aplicabilitate în domeniul în care candidatul îşi desfăşoară activitatea; 

♦ Certificatul de naştere (copie); 

♦ 4 fotografii format 3/4  (tip buletin); 

♦ Actul de identitate (copie); 

♦ Diploma de licenţă sau echivalentă, însoţită de foaia matricolă (copie); 

♦ Certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie); 

♦ Chitanţa reprezentând contravaloarea taxei de înscriere (copie); 

♦ Un dosar plic. 

 

4.3  Înscrierea candidaţilor la colocviul de admitere 

 

Înscrierea la colocviul de admitere se face în perioada 27.08 - 07.09.2012, de luni 

până vineri, între orele 900 - 1300, prin: 

• completarea unei cereri tip adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii 

,,Mihai Viteazul”; 

• depunerea dosarului de înscriere la secretariatul Academiei Naţionale de Informaţii 

,,Mihai Viteazul” (Şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, telefon 021.410.65.50, int.1246). 
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4.4  Desfăşurarea colocviului de admitere 

 

Evaluarea se va desfăşura în zilele de 11.09 - 12.09.2012, la sediul Academiei 

Naţionale de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, sub forma unui interviu şi va consta în 

aprecierea nivelului de cunoaştere a cadrului legal general privind securitatea naţională 

(bibliografie conform anexei) şi susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică. 

 

              5.Taxe 

                    Taxa de înscriere: 200 lei 

                    Taxa de şcolarizare: 1200 lei. 
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