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Condiții de selecție a candidaților la concursul de admitere  
la studiile postuniversitare de educație permanentă dedicate 

formării ofițerilor de informații 
 

 Procesul de selecție reprezintă o etapă obligatorie pentru candidații la studiile 

postuniversitare de educație permanentă dedicate formării ofițerilor de informații ale 

Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, anterioară intrării în procesul de admitere.   

 Selecția vizează stabilirea îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice pentru o carieră 

militară în SRI - Detalii aici. 

 Înscrierea pentru selecţie se face prin transmiterea unui CV la adresa hr@sri.ro (cu 

titlul „CPU ANIMV Nume și prenume”) şi cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde 

le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI, până la data de 08.08.2021.  

 În urma promovării tuturor etapelor de selecție, candidații vor fi validați pentru a 

participa la concursul de admitere la studiile postuniversitare de educație permanentă 

dedicate formării ofițerilor de informații. 
 

  

 Condiţii pentru parcurgerea procesului de selecție  

Candidaţii care doresc să participe la concursul de admitere în Academia Naţională de 

Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

 

 sunt absolvenţi de studii superioare, cu examen de diplomă sau de licenţă;   

 au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;  

 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 sau participă 

ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi 

comerciale declară în scris că, după admitere, renunţă la aceste calităţi;  

 să fie dispuşi ca, după finalizarea programului de studii postuniversitare de educație 

permanentă dedicate formării ofițerilor de informații în cadrul Academiei Naţionale de 

Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în 

orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate 

cu angajamentul semnat cu Serviciul Român de Informaţii; 

 să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea 

exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispoziţiilor din legislaţia în 

vigoare;  

 să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi 

verificările de securitate prevăzute de H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 
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clasificate în România, în scopul determinării eventualelor elemente de 

incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat. 

 au fost declaraţi APT pentru participarea la concurs de către Serviciul Român de 

Informaţii 

 
 

 În cadrul procesului de selecție, candidații trebuie să parcurgă următoarele 

PROBE ELIMINATORII:  

▪ evaluare CV 

▪ interviuri de selecţie 

▪ evaluare psihologică preliminară 

▪ evaluare a cunoştinţelor de cultură generală  

▪ evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională  

▪ evaluare psihologică complexă  

▪ Assessment Centre 

▪ examinare medicală1  

 

Toate aceste probe vor fi susţinute în unităţi specializate ale Serviciului Român de 

Informaţii, înaintea concursului de admitere.  

 

 

 

 
 
 

                                                           
1 Fişa medicală a candidatului se transmite Academiei de către structurile de resurse umane ale Serviciului 
Român de Informaţii. 


