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SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 

 
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII 

„MIHAI VITEAZUL” 
 

DE ŞCOLARIZARE A SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII 
 
 

ADMITERE 2015 
 
 

- O F E R T A  P U B L I C Ă - 
 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMAŢII 
 
 

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează în perioada 
16.03 - 12.06.2015 programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională 
continuă „Colegiul Naţional de Informaţii”. 

 
02 - 13.02.2015 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A COLOCVIULUI 
DE ADMITERE: 

 
24- 25.02.2015 

DURATA STUDIILOR:                            45 de zile în intervalul 16.03 - 12.06.2015 
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: CURSURI DE ZI 
NUMĂRUL DE LOCURI SCOASE LA CONCURS:                                     30 
 
 

1. COMPETENŢELE PROFESIONALE ŞI TRANSVERSALE ALE 
PROGRAMULUI 

A. Profesionale 
• Dobândirea cunoştinţelor generale în domeniul activităţii de informaţii, 

contrainformaţii şi de securitate, pentru persoanele interesate din instituţii, 
autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale şi cunoaşterea modalităţilor de 
participare a societăţii civile la realizarea securităţii naţionale; 

• Formarea abilităţilor de gestionare a problematicii de securitate naţională în 
sfera de activitate a cursanţilor. 

 

B.  Transversale 

• Promovarea responsabilităţilor în vederea consolidării imaginii instituţiilor cu 
atribuţii în materie de securitate naţională în concordanţă cu exigenţele statului 
de drept; 
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• Dezvoltarea personală şi profesională prin cunoaşterea matricelor de securitate 
ale României. 
2. STATUTUL CURSANŢILOR 

Pe durata programului, candidaţii declaraţi „Admis” vor avea calitatea de 
cursant al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”. 
 

3. CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE  

♦ Este cel puţin absolvent al studiilor universitare de licenţă sau echivalente, 
organizate în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată. 

 
♦ Îndeplineşte / va îndeplini funcţii şi responsabilităţi care au tangenţă cu sistemul 

securităţii naţionale. 
 

♦ Cunoaşte o limbă de circulaţie internaţională. 
 

♦ Are posibilitatea participării la cursuri, conform orarului, frecvenţa fiind 
obligatorie. 

 
♦ Nu are cazier judiciar sau proces penal pe rol (în calitate de inculpat). 
 

4. LOCUL DE ÎNSCRIERE 
Înscrierea la colocviul de admitere se face în perioada 02 - 13.02.2015, de 

luni până vineri, între orele 900 - 1400, 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 021.410.65.50, 

int.1246, 1144, 1318). 

5. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 
♦ Curriculum vitae (model european); 

♦ Recomandare din partea instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea candidatul; 

♦ Un proiect de cercetare ştiinţifică pe o temă de interes din domeniul securităţii 

naţionale, cu aplicabilitate în domeniul în care candidatul îşi desfăşoară 

activitatea; 

♦ Certificat de naştere (copie); 

♦ Carte de identitate (copie); 

♦ Diplomă de licenţă sau echivalentă, însoţită de foaia matricolă (copie); 

♦ Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie); 
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♦ Chitanţă reprezentând contravaloarea taxei de înscriere; 

♦ Un dosar plic. 
 

6. DESFĂŞURAREA COLOCVIULUI DE ADMITERE 
Evaluarea se va desfăşura în zilele de 24 şi 25 februarie 2015, la sediul 

Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, sub forma unui interviu şi va 

consta în aprecierea nivelului de cunoaştere a cadrului legal general privind 

securitatea naţională (bibliografie conform anexei) şi susţinerea proiectului de 

cercetare ştiinţifică. 

 
7. TAXE 

 
                   Taxa de înscriere: 200 lei 

                   Taxa de şcolarizare: 1200 lei. 
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Anexă  
 

Bibliografie  
 

 Constituţia României, „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 767 din 31 
octombrie 2003; 

 Strategia de Securitate Naţională a României, aprilie 2007, www.presidency.ro; 
 Legea nr. 51 din 29 iunie 1991 privind siguranţa naţională a României, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea Parlamentului României nr. 30 din 23 iunie 1993 privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 
Informaţii;  

 Legea nr. 45 din 1 iulie 1994 privind apărarea naţională a României, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, modificată de Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2002; 

 Legea nr. 1 din 6 ianuarie 1998 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului de Informaţii Externe, Monitorul Oficial nr. 511 din 18.10.2000, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 191 din 19 octombrie 1998, privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
de Protecţie şi Pază, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 103/2002 şi aprobată prin Legea 67/2003 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă 103/2002 pentru modificarea şi completarea Legii 191/1998 
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază; 

 Hotărârea Parlamentului României nr. 44 din 28 octombrie 1998, privind 
constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei parlamentare speciale pentru 
controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, modificată prin Hotărârea nr. 
8/2000; 

 Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării, Monitorul Oficial nr. 654 din 28 iulie 2006; 

 Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, 
modificată prin Ordonanţa de urgenţă 16/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Legea nr. 35 din 13 martie 1997 (republicată) pentru organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatul Poporului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor 
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, modificată şi 
completată prin Hotărârea 2202/2004 şi Hotărârea 185/2005; 

 Hotărârea C.S.A.T. nr. 36/2002 privind Strategia naţională de prevenire şi 
combatere a terorismului; 

 Legea  nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 353 din 15 aprilie 2002 pentru aprobarea 
Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului 
Atlanticului de Nord în România, modificată prin Hotărârea 590/2004; 

 Legea nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului; 
 Legea nr.1/05.01.2011(Legea educaţiei naţionale) cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 www.sri.ro. 
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