
OFERTA PUBLICĂ DE ŞCOLARIZARE 
A SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII

Studii universitare de master profesional
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul“

 anul universitar 2018 - 2019 - sesiunea septembrie 2018

NUMĂR DE LOCURI ŞI SPECIALIZĂRI

FACULTATEA DE INFORMAŢII 
programul „Intelligence şi securitate naţională” -  50 de locuri 

FACULTATEA DE STUDII DE INTELLIGENCE
programul „Analiză de intelligence” -  50 de locuri 

PRECIZĂRI PRIVIND OFERTA

Termen limită de înscriere: 15 aprilie 2018

Data de desfăşurare a concursului:  08.09.2018

Durata programului: 4 semestre

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

SCOP

Programele de master profesional se adresează absolvenţilor cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, sunt structurate pe patru semestre şi asigură formarea 
viitorilor ofiţeri de informaţii (pe cele două componente – informaţii-operaţiuni şi 
analiză) prin extinderea, în domeniul informaţiilor pentru realizarea securităţii 
naţionale, a pregătirii universitare a candidaţilor, care va fi atestată prin diplomă 
de master în concordanţă cu standardele specifice calităţii învăţământului 
superior pe plan naţional şi internaţional.

STATUTUL CURSANŢILOR

Candidaţii declaraţi „Admis” vor fi încadraţi în Serviciul Român de Informaţii ca 
ofiţeri, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest statut. 



CONDIŢII DE ÎNSCRIERE 

Candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 sunt absolvenţi de studii superioare, cu examen de diplomă sau de licenţă, 
ori studenţi în ultimul an al ciclului I de studii universitare (care urmează să susţină 
examenul de licenţă/diplomă până cel târziu la data de 31 iulie 2018), în domeniile 
şi specializările stabilite prin H.G. nr.140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului 
domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii 
instituţiilor de învăţământ superior; 
 au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
 cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba 
română;
 sunt „apţi medical” conform baremelor stabilite de SRI;
 sunt „apţi psihologic”;
 au o conduită civică şi morală corespunzătoare;
 nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă defin-
itivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu 
închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; 
 nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
 în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să 
declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;
 candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori con-
ducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că 
odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;
 sunt dispuşi, după finalizarea programului universitar de master, să des-
făşoare activităţi în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor 
instituţiei;
 acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrân-
gerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în 
vigoare;
 acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, 
precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru deter-
minarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii 
secrete de stat;
 în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu 
suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita 
contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare 
de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de 
şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a 
asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de 
Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral 
sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

DE LA CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE NU SE ACORDĂ DEROGĂRI.



INCOMPATIBILITĂŢI PRIVIND ÎNSCRIEREA  

 persoanele care fac parte din organizaţii aflate în afara legii (potrivit preve-
derilor din Capitolul II, Secţiunea a  3-a a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 
militare), precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile 
democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;

 adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin 
normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt com-
patibile cu exercitarea profesiei de militar;

 cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu pro-
filul moral al unui cadru de informaţii;

 persoanele care anterior şcolarizării au consumat sau au desfăşurat operaţi-
uni cu plante, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau 
susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control naţional ori prevăzute în 
convenţiile internaţionale la care România este parte.

ETAPE DE SELECŢIE

PROBE ELIMINATORII:

 Interviuri de selecţie
 
 Evaluare psihologică preliminară

 Evaluări ale cunoștințelor pentru stabilirea nivelului:
  de cultură generală - test-grilă, cu întrebări din diverse domenii – 
limba şi literatura română, istoria românilor, istorie universală, geografia României, 
filosofie, sociologie, economie, ştiinţe exacte etc. (nu necesită o pregătire de 
specialitate)
  de cunoaştere a unei limbi străine – test-grilă, prin care se evaluează 
nivelul competenţelor lingvistice de comunicare în limba pentru care s-a optat - 
engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, maghiară, turcă, 
neogreacă (nu necesită o pregătire de specialitate)
  cunoştinţelor şi deprinderilor privind utilizarea calculatorului (după caz)

 Evaluare psihologică complexă/test de inteligenţă 

 Probe de aptitudini pentru identificarea abilităţilor necesare formării com-
petenţelor specifice ofiţerilor de informaţii

 Examinarea medicală

Asupra candidaţilor vor fi efectuate verificări cu privire la activitatea 
desfăşurată şi comportamentul adoptat, precum şi verificările de securitate 
prevăzute de H.G. nr. 585/2002 pentru accesul la informaţii secrete de stat.



ADMITEREA LA PROGRAM  
Concursul de admitere se va susţine la sediul Academiei Naţionale de Informaţii 
„Mihai Viteazul” pe 8 septembrie 2018 şi va consta în susţinerea unei probe scrise 
pentru evaluarea aptitudinilor necesare formării ofiţerilor de informaţii (nu 
necesită o pregătire de specialitate).
Pentru efectuarea clasamentelor candidaţilor, în vederea ocupării locurilor apro-
bate, în calculul mediei generale de admitere se vor utiliza următoarele ponderi: 

 40%  testul de inteligenţă; 
Nu se admit contestaţii la testul de inteligenţă din cadrul evaluării psihologice, 
acesta fiind un instrument ştiinţific, consacrat şi omologat în SRI. 

 60% proba pentru evaluarea aptitudinilor necesare formării ofiţerilor de 
informaţii.

Media generală minimă de admitere este 6,00 (șase).

ÎNSCRIEREA SE VA REALIZA ONLINE, PE URMĂTORII PAŞI

 trimiterea unui mail pe adresa hr@sri.ro, până la 15 aprilie 2018, care va 
conţine în titlu “inscriere Master 2018 animv - nume prenume”;

 menţionarea localităţii şi judeţului în care vă desfăşuraţi activitatea, studiaţi 
sau locuiţi şi vă este mai facil să fiţi contactat/ă;

 ataşarea la mail a: 
  unui CV actualizat, care să conţină date de contact;

  copiei cărţii de identitate;

  copiilor documentelor care atestă absolvirea unei instituţii de   
  învăţământ superior acreditate sau că sunteţi student/ă în ultimul an  
  al ciclului I de studii universitare şi urmează să susţineţi examenul de  
  licenţă/diplomă până cel târziu la data de 31 iulie 2018.

Nu vor fi admise înscrieri care nu sunt însoţite de documentele menţionate, iar 
ataşamentele pot avea doar extensiile  *.doc, *.docx, *.pdf*, .jpg, *.jpeg.

Cererile transmise pe mail vor fi analizate din perspectiva îndeplinirii condiţiilor de 
eligibilitate privind participarea la concurs, iar candidaţii vor fi contactaţi în 
vederea începerii procesului de selecţie.


