SRI ARE CA MISIUNE ASIGURAREA
SECURITĂȚII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
ÎNTR-O LUME DELOC PREDICTIBILĂ.
ACȚIONĂM DISCRET ȘI EFICIENT PENTRU
A MENȚINE COMUNITATEA ÎN SIGURANȚĂ.
SRI este o instituție publică, dar bună parte din activitatea noastră este secretă. Pentru un
serviciu de informații discreția este vitală, iar noi nu facem excepție de la această regulă. Dacă
intenționați să aplicați pentru un post în SRI vă recomandăm să consultați surse oficiale de
informații (www.sri.ro, www.animv.ro, paginile de Facebook, Instagram, LinkedIn etc.).
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CE FACEM?

METODE ANALITICE

Activitatea noastră presupune culegerea și
analiza informațiilor care indică riscuri,
vulnerabilități sau amenințări pentru
securitatea națională. Ulterior, datele
obținute, sunt transmise beneficiarilor
legali din stat. Pe baza informărilor, aceștia
pot adopta decizii, de multe ori cu impact
major pentru comunitate.

Filtrarea fluxurilor de informații și
interpretarea obiectivă a datelor culese
sunt esențiale în activitatea SRI. Ofițerul
analist evaluează informațiile din
perspectiva relevanței lor, sesizează
schimbări și tendințe în manifestarea
amenințărilor, schițează scenarii de
evoluție și intervenție, evidențiază
implicații și indică eventuale variante de
acțiune în raport cu fiecare scenariu
prognozat. Este un proces complex de
rafinare, care implică în egală măsură
inteligența, gândirea critică și creativitatea,
dar și o foarte bună cunoaștere a
domeniului analizat.

Ofițerii operativi și ofițerii analiști sunt cei
care asigură misiunea de bază a instituției.
Nu o pot face solitar, ci lucrează în echipe,
sprijiniți de specialiști tehnici, lingviști,
psihologi, juriști etc.

SURSE DESCHISE

CUM LUCRĂM?

Analiștii de informații evaluează fluxurile
de informații care circulă deschis în spațiul
public, pentru a reconstitui o imagine de
OAMENI
ansamblu realistă ori pentru a descoperi
riscuri la adresa securității naționale a
Ofițerii operativi sunt conectați la realitățile României.
sociale prin persoane care oferă informații
relevante pentru securitatea națională.
Aceasta este cea mai complexă parte a
TEHNOLOGIE
activității SRI, pentru că presupune
abilități bune de comunicare, înțelegere,
SRI apelează în mod legal la culegerea de
psihologie și tact.
informații prin mijloace tehnice.
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CUM PUTEȚI
DEVENI OFIȚER
SRI?
Există mai multe moduri prin care puteți
deveni ofițer SRI, indiferent de domeniul în
care studiați sau deja lucrați.
Elevii de liceu care își doresc să devină ofițeri
operativ sau ofițeri analiști pot opta pentru
înscrierea la studii universitare de licență
oferite de Academia Națională de Informații
Mihai Viteazul (www.sri.ro/aplica, www.
animv.ro/licenta/).
Elevii de liceu care își doresc să devină ofițeri în
domeniul tehnic sau în domeniul financiarlogistic pot opta pentru studii universitare de
licență oferite în instituții de învățământ din
subordinea MApN (ATM, AFT, UNAP) pe locuri
alocate SRI (www.mta.ro, www.
armyacademy.ro, www.unap.ro, www.
sri.ro/aplica) sau în instituții civile de
învățământ superior, pe locuri alocate SRI
(Politehnică, Universitatea din București, ASE
și alte instituții de învățământ superior cu profil
tehnic din marile centre universitare ale țării)
(www.upb.ro, www.unibuc.ro, www.ase.
ro, www.sri.ro/aplica).
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Studenții din anii terminali, masteranzii sau
absolvenții de studii universitare pot opta
pentru o carieră de ofițer operativ sau ofițer
analist printr-un un program de formare la
Academia Națională de Informații Mihai
Viteazul (curs de master profesional sau
curs postuniversitar de educație
permanentă) (www.sri.ro/aplica, www.
animv.ro/master-profesional/).
Absolvenții de studii universitare pot aplica
pentru oricare dintre posturile noastre de
specialiști (www.sri.ro/aplica).

CÂND SE DESCHIDE
SELECȚIA?
Căutăm continuu ofițeri operativi, ofițeri
analiști, specialiști tehnici și, pentru situații
punctuale, suntem interesați în a selecta
psihologi, lingviști, juriști, personal medical,
personal logistic, financiar.
Puteți aplica pentru un loc în echipa SRI
oricând găsiți un rol care vi se potrivește și
oricând simțiți că puteți adăuga entuziasm și
pricepere misiunilor noastre.
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CE PRESUPUNE
SELECȚIA?
Selecția este un proces complex care
presupune interviuri, evaluări psihologice,
lingvistice, profesionale sau aptitudinale,
examinări medicale si verificări de securitate.

CRITERII GENERALE DE
ÎNCADRARE
Pentru a aplica pentru o carieră în SRI trebuie
întrunite câteva criterii generale de încadrare:

2 să nu facă parte din partide, formațiuni sau
organizații politice, din momentul încadrării în
SRI;
2 să nu participe ca asociat unic sau direct la
administrarea ori conducerea unei organizații
sau societăți comerciale, din momentul
încadrării în SRI;
2 să nu fie consumator de substanțe
stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea
efecte psihoactive ori dopante, aflate sub
control național ori prevăzute în convențiile
internaționale la care România este parte sau
să nu fi desfășurat operațiuni cu astfel de
produse;

2 Candidatul trebuie să fie cetățean român cu
domiciliu stabil în România;

2 să fie dispus ca, după încadrare, să lucreze în
orice zonă a României, potrivit nevoilor
instituției.

2 să nu fie în curs de cercetare, urmărire
penală sau judecată sau să nu fi fost
condamnat penal;

Pentru mai multe informații vă invităm să
accesați www.sri.ro, secțiunea Cariere.
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