OFERTA PUBLICĂ DE ŞCOLARIZARE
A SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII
prin studii universitare de licenţă organizate de
Academia Tehnică Militară "Ferdinand I"
şi Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
pentru anul universitar 2021-2022 - sesiunea iulie 2021

NUMĂR DE LOCURI ŞI SPECIALIZĂRI
ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I” - 32 LOCURI
FACULTATEA DE COMUNICAŢII ŞI SISTEME ELECTRONICE
PENTRU APĂRARE ŞI SECURITATE
DOMENIUL:
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
SPECIALIZĂRI:
Echipamente și sisteme electronice militare - 6 locuri
Comunicaţii pentru apărare şi securitate - 6 locuri
FACULTATEA DE SISTEME INFORMATICE ŞI SECURITATE CIBERNETICĂ
DOMENIUL:
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
SPECIALIZAREA:
Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare
şi securitate naţională - 9 locuri
FACULTATEA DE AERONAVE ŞI AUTOVEHICULE MILITARE
DOMENIUL:
Inginerie aerospaţială
SPECIALIZĂRI:
Echipamente şi instalaţii de aviaţie - 2 locuri
Aeronave şi motoare de aviaţie - 1 loc
DOMENIUL:
Ingineria autovehiculelor
SPECIALIZAREA:
Echipamente şi sisteme de comandă şi control
pentru autovehicule - 2 locuri

FACULTATEA DE SISTEME INTEGRATE DE ARMAMENT, GENIU
ŞI MECATRONICĂ
DOMENIUL:
Inginerie civilă
SPECIALIZAREA:
Construcţii şi fortificaţii - 2 locuri
DOMENIUL:
Inginerie genistică
SPECIALIZAREA:
Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare - 1 loc
DOMENIUL:
Inginerie de armament, rachete şi muniţii
SPECIALIZĂRI:
Materiale energetice şi apărare CBRN - 1 loc
Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi - 2 locuri
ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” - 9 LOCURI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE MILITARE
DOMENIUL:
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
SPECIALIZAREA:
Cercetare - 2 locuri
FACULTATEA DE MANAGEMENT MILITAR
DOMENIUL:
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
SPECIALIZAREA:
Geniu - 3 locuri
DOMENIUL:
Inginerie şi management
SPECIALIZAREA:
Comunicaţii şi informatică - 2 locuri
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE
DOMENIUL:
Ştiinţe administrative
SPECIALIZAREA:
Logistică - 2 locuri

PRECIZĂRI PRIVIND OFERTA
Termen de înscriere: 15 martie 2021
Obiectiv: formare de ofiţeri care vor fi încadraţi după absolvire în unităţile SRI

Durata studiilor: 4 ani la Academia Tehnică Militară "Ferdinand I",
3 ani la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”1
Categorie studii: învăţământ de zi, cu frecvenţă

PROBE ELIMINATORII
INTERVIURI DE SELECŢIE.
1
2
3

evaluare psihologică preliminară;
evaluare psihologică complexă;
examinare medicală.

Toate aceste probe vor fi susţinute în unităţi specializate ale Serviciului Român
de Informaţii, înaintea concursului de admitere.
Probele de concurs sunt precizate pe site-ul instituţiilor organizatoare ale
concursurilor de admitere (www.mta.ro - Academia Tehnică Militară "Ferdinand I" şi
www.armyacademy.ro - Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”).

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Persoanele care doresc să participe la concursul de admitere pentru studii
universitare de licenţă la Academia Tehnică Militară "Ferdinand I" pe locurile SRI,
trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
sunt 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);
au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2021;
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 unul sau mai mulţi ani de studiu din motive imputabile, în timpul
liceului;
promovează toate probele eliminatorii conform baremelor stabilite de Serviciul
Român de Informaţii;
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 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;
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Cu excepţia Domeniului de studii - "Inginerie şi management", specializarea "Comunicaţii şi informatică",
unde durata studiilor este de 4 ani.

sunt dispuşi ca, după finalizarea studiilor în cadrul Academiei Tehnice Militare
"Ferdinand I", să desfăşoare activităţi în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit
intereselor şi nevoilor SRI, urmând să-şi asume un angajament faţă de instituţie în
acest sens, ulterior admiterii;
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 activităţii şi comportamentului lor,
precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, cu scopul de a se constata îndeplinirea criteriilor de
compatibilitate pentru accesul la informaţii secrete de stat.

NU SE POT ÎNSCRIE LA CONCURSUL DE ADMITERE
tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, adepţii unor culte sau
organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a
ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibile cu exercitarea
profesiei de militar;
cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul
moral al unui ofiţer al Serviciului Român de Informaţii.
DE LA CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE NU SE ACORDĂ DEROGĂRI.
CONTACT:
Informaţii despre înscriere
0377722908
0799109264

Transmiterea solicitării de înscriere
(un CV tip europass)
hr.tehnic@sri.ro

