OFERTA DE ȘCOLARIZARE A SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAȚII
PRIN CURSURI UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ORGANIZATE DE ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ
- anul universitar 2012 - 2013, sesiunea iulie 2012 -

OBIECTIV: formare ofiţeri ingineri ce vor fi încadraţi, după absolvire, în unităţile SRI
DURATA STUDIILOR: 4 ani, zi, învăţământ finanţat de la bugetul de stat
LOCURI alocate Serviciului Român de Informații:
5 locuri pentru Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament





1 loc (băieţi) la specializarea „Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului”
2 locuri (băieţi) la specializarea „Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi”
1 loc (băieţi) la specializarea „Blindate, automobile şi tractoare”
1 loc (băieţi) la specializarea „Construcţii şi fortificaţii”

23 locuri pentru Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare




2 locuri (băieţi) la specializarea „Echipamente şi sisteme electronice militare”
5 locuri (băieţi) la specializarea „Transmisiuni”
16 locuri (13 băieţi şi 3 fete) la specializarea „Calculatoare şi sisteme informatice pentru securitate naţională”

PROBE DE CONCURS:
Limba engleză - conţinuturile evaluate corespund trunchiului comun din Programa de examen de bacalaureat pentru 2012.
Matematică-fizică - elemente de algebră liniară şi geometrie analitică, elemente de algebră, elemente de analiză
matematică, mecanică, elemente de termodinamică, producerea şi utilizarea curentului continuu.
PROBE CU CARACTER ELIMINATORIU:
 interviuri de selecţie
 evaluare psihologică preliminară

 evaluare psihologică complexă

 examinare medicală
 probe sportive

SE POT ÎNSCRIE numai absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat care:

au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);
 au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2012;
 au avut, pe perioada studiilor liceale, mediile anuale la purtare minim 8,00 și media minimă la bacalaureat 7,00;
 cunosc foarte bine și au capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;
 nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;
 sunt “apți medical” conform baremelor stabilite de SRI; sunt “apți psihologic”;
 au o conduită civică și 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 situația în care fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, declară în scris că după admitere renunţă la
calitatea de membru al acestora;
 candidații care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale
declară sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calități;
 sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul ACADEMIEI TEHNICE MILITARE, să desfăşoare
activităţi în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor Serviciului Român de Informații;
 acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi “admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti
prevăzute de legislaţia în vigoare;
 acceptă efectuarea de verificări asupra activității și comportamentului lor, precum și verificările de securitate prevăzute în
H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informații secrete de stat;
 nu au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat.


DE LA CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE NU SE ACORDĂ DEROGĂRI
 NU SE POT ÎNSCRIE LA CONCURSUL DE ADMITERE:
 tinerii care fac parte din organizații aflate în afara legii, precum și cei care nu dovedesc respect și devotament față de valorile

democrației, față de statul de drept și instituțiile sale;
 adepții unor culte sau organizații religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele
moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 cei cunoscuți ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofițer al SRI.



Intenţiile de înscriere se pot comunica la numerele de telefon:
021.305.47.54 (între orele 8:00-19:00) / 021.305.47.46 sau 021.305.47.53 (între orele 8:00-14:30).
Ulterior candidaţii vor fi contactaţi pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare şi întocmirea dosarelor de concurs.

