SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII
„MIHAI VITEAZUL”

ADMITERE 2016
STUDII POSTUNIVERSITARE
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează în perioada
17 - 28.10.2016 programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională
continuă „Protecţia informaţiilor clasificate”.
Număr de locuri
Înscrierea candidaţilor:
Desfăşurarea colocviului de admitere:
Perioada de desfăşurare a cursului:

25 de locuri cu taxă
05 - 12.10.2016
14.10.2016
17 - 28.10.2016

Forma de învăţământ:

cursuri de zi

COMPETENŢELE PROFESIONALE ŞI TRANSVERSALE ALE PROGRAMULUI
A. Profesionale
 Cunoaşterea atribuţiilor generale ale structurii/ funcţionarului de securitate
potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;
 Dobândirea unui set de cunoştinţe cu valoare aplicativă necesare exercitării
atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin şefilor structurilor/ funcţionarilor de
securitate;
 Dezvoltarea abilităţilor adecvate rolului social al personalului cu atribuţii
nemijlocite privind protecţia informaţiilor clasificate;
 Dobândirea competenţelor necesare coordonării şi controlului intern a
activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate;
 Dezvoltarea capacităţii de a aplica în mod corect cunoştinţele dobândite la
întocmirea documentelor cu caracter procedural prevăzute de legislaţia în
materie.
B. Transversale
 Formarea unei atitudini responsabile şi proactive cu privire la atribuţiile ce
revin structurii/ funcţionarului de securitate în ansamblul activităţii de
informaţii;
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 Aprofundarea cunoştinţelor generale privind cadrul legislativ în domeniul
protecţiei informaţiilor clasificate cu incidenţă asupra interacţiunilor sociale pe
care le angajează;
 Facilitarea transferului de expertiză în organizarea şi realizarea pregătirii
specifice pentru dezvoltarea personală şi profesională iniţială şi continuă a
personalului autorizat să acceseze informaţii clasificate.

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE
 Este absolvent cu diplomă de licenţă sau echivalentă, obţinută într-o instituţie
de învăţământ superior acreditată.
 Desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi care presupun acces la
informaţii clasificate, conform cadrului legal în vigoare.
 Îndeplineşte/ va îndeplini funcţii şi responsabilităţi care au tangenţă cu
domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.
 Are posibilitatea participării la cursuri, conform orarului, frecvenţa fiind
obligatorie.
 Să nu fi fost sancţionat pentru abateri ori contravenţii la regimul protecţiei
informaţiilor clasificate.
LOCUL DE ÎNSCRIERE
Înscrierea la colocviul de admitere se va face în intervalul 05-12.10.2016, 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
0377721311, 0377721144, 0377721246).
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 Curriculum vitae (model european);
 Recomandare din partea instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea
candidatul;
 Adeverinţă conform căreia desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi
care presupun acces la informaţii clasificate, conform cadrului legal în
vigoare;
 Certificatul de naştere (copie);
 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;
 Un dosar plic.
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DESFĂŞURAREA COLOCVIULUI DE ADMITERE
Colocviul se va desfăşura în ziua de 14.10.2016, la sediul Academiei
Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” şi va consta în examinarea documentelor
prezentate la înscriere şi susţinerea unui interviu pe marginea legislaţiei în
domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.
TAXE
Taxa de înscriere: 100 lei
Taxa de şcolarizare: 800 lei
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