
OFERTA PUBLICĂ DE ŞCOLARIZARE 
A SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII

prin studii universitare de licenţă organizate de instituţii de învăţământ militare
 anul universitar 2018 - 2019 - sesiunea iulie 2018

NUMĂR DE LOCURI ŞI SPECIALIZĂRI

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ - 30 LOCURI
FACULTATEA DE MECATRONICĂ ŞI SISTEME INTEGRATE DE ARMAMENT, 
în specializările: 

 Sisteme de baraje de mine, distrugeri şi mascare - 1 loc 
 Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului - 1 loc 
 Materiale energetice şi apărare CBRN - 1 loc
 Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi - 2 loc

FACULTATEA DE SISTEME ELECTRONICE ŞI INFORMATICE MILITARE, 
în specializările:

 Echipamente şi sisteme electronice militare - 6 locuri 
 Comunicaţii pentru apărare şi securitate - 6 locuri 
 Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională -  
 13 locuri 

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” - 5 LOCURI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE MILITARE, în specializările:

 Cercetare - 1 loc 
 Vânători de munte - 1 loc

FACULTATEA DE MANAGEMENT MILITAR, în specializările: 

 Geniu - 2 locuri
 Apărare CBRN - 1 loc

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" - 1 LOC
FACULTATEA DE COMANDĂ ŞI STAT MAJOR, specializarea:

 Logistică - 1 loc



PRECIZĂRI PRIVIND OFERTA

Termen limită de înscriere: 15 aprilie 2018

Data de desfăşurare a concursului:  Calendarul se regăseşte pe site-urile AFT - 
www.armyacademy.ro, ATM - www.mta.ro şi UNAP - www.unap.ro

Durata programelor: 
 4 ani la Academia Tehnică Militară
 3 ani la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi Universitatea 
Naţională de Apărare "Carol I"

Forma de învăţământ: de zi, cu frecvenţă

SCOP

Formare de ofiţeri.

STATUTUL CURSANŢILOR

Pe perioada studiilor statut de student militar, iar după obţinerea licenţei ofiţer 
SRI, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest statut. 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Candidaţii pe locurile SRI trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, 
următoarele condiţii:
 absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din 
anul final de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, 
vor face dovada absolvirii cu examen de bacalaureat); 
 cetăţenie română şi domiciliul stabil în România; 
 vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2018;
 au avut, pe perioada studiilor liceale, mediile anuale la purtare minim 8,00 şi 
media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
 cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba 
română;
 nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive 
imputabile;
 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 
definitivă 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, 
declară în scris că, după admitere, renunţă la calitatea de membru al acestora;
 candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori 
conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale declară în scris că, după 
admitere, vor renunţa la aceste calităţi; 

 sunt dispuşi, după finalizarea studiilor în cadrul Academiei Tehnice Militare, 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” sau Universitatea Naţională de 
Apărare "Carol I", să desfăşoare activităţi în orice zonă a teritoriului naţional, 
potrivit intereselor şi nevoilor SRI;
 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.

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 ofiţer al Serviciului Român 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 ORGANIZATE DE SRI: 

 interviuri de selecţie 

 evaluare psihologică preliminară 

 evaluare psihologică complexă

 examinare medicală 

 probe sportive

Asupra candidaţilor vor fi efectuate verificări cu privire la activitatea des-
făşurată 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 

Organizată de unităţile de învăţământ organizatoare:
 Probele se regăsesc pe site-urile AFT - www.armyacademy.ro, 
 ATM - www.mta.ro şi UNAP - www.unap.ro.
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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 licenta 2018 atm (sau aft sau unap - dupa caz) - nume 
prenume”;

 menţionarea localităţii şi judeţului în care locuiţi sau studiaţi 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;

  copiei după diploma de bacalaureat ori adeverinţei de absolvire a   
  unei instituţii de învăţământ liceale sau a adeverinţei de înmatriculare  
  în ultimul an de studii liceale, pe care să fie menționat faptul că sunt  
  înscris/ă la prima sesiune de bacalaureat din 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. 


