
 

 
 
 
 
   
  
  
  

 
OFERTA DE ŞCOLARIZARE A SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII 

prin studii universitare de licenţă organizate de 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI  

- sesiunea iulie 2021 - 
 
 

    

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică  
Program de licenţă:  
Informatică Economică - 3 locuri.  
 
Termen de înscriere: până pe 4 iunie 2021 
 
Durata studiilor: 3 ani  
 
Categorie studii: învăţământ de zi, cu frecvenţă, fără taxă 
 
Etape eliminatorii de selecţie:  

 interviu de selecţie;  
 evaluare psihologică preliminară;  
 evaluare psihologică complexă; 
 examinare medicală.  

Candidaţii vor susţine aceste probe în unităţi specializate ale Serviciului Român de Informaţii şi 
vor putea participa la concursul de admitere pentru locurile solicitate de SRI doar dacă 
promovează toate etapele de selecţie.  
De asemenea, pentru a participa la concursul de admitere pe locurile alocate SRI, candidaţii 
trebuie să facă dovada că au obţinut la evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de 
circulaţie internaţională, proba C a examenului de bacalaureat, un nivel egal sau superior 
nivelului B1. 
Procesul de selecţie are loc anterior concursului de admitere. 
 
Probele de concurs: sunt precizate pe site-ul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.  
 
Înscrierea: candidaţii interesaţi se vor înscrie în procesul de selecţie prin transmiterea cererii 
de înscriere (se poate descărca de pe site-ul ASE) la adresa hr.tehnic@sri.ro (cu titlul Licenţă 
ASE-SRI Nume şi prenume) şi cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este mai 
facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI. 
 
Condiţii de înscriere: Persoanele care doresc să participe la concursul de admitere pentru 

 



studii universitare de licenţă la Academia de Studii Economice  din Bucureşti, în beneficiul SRI, 
trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

 au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România; 
 au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2021;  
 sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie şi elevii din ultimul an 

de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor face dovada 
absolvirii cu examen de bacalaureat);  

 au avut, pe perioada studiilor liceale, mediile anuale la purtare minim 8,00 şi media 
minimă la examenul de bacalaureat 7,00;  

 nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile; 
 nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru 

infracţiuni şi nu sunt în curs de cercetare sau judecată; 
 în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, declară în scris 

că, după admitere, renunţă la calitatea de membru al acestora; 
 candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei 

organizaţii sau societăţi comerciale declară în scris că, după admitere, vor renunţa la aceste 
calităţi;  

 nu fac parte din organizaţii aflate în afara legii, 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; 

 acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „admis”, interzicerea ori restrângerea 
exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de reglementările specifice statutului 
de cadru militar; 

 acceptă derularea verificărilor de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 privind 
accesul la informaţii clasificate; 

 după finalizarea programului de studii universitare de licenţă în cadrul ASE, acceptă 
încadrarea ca ofiţer în SRI (cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest statut) şi au 
disponibilitatea de a fi repartizaţi în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi 
nevoilor Serviciului.  

 
Statutul studenţilor 
Pe durata studiilor universitare de licenţă, candidaţii declaraţi "Admis" pe locurile alocate 
Serviciului Român de Informaţii vor fi înmatriculaţi la Academia de Studii Economice din 
Bucureşti şi luaţi în evidenţă de Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din cadrul 
SRI, cu statut de student militar. 
Pe perioada deţinerii statutului de student militar, Academia Naţională de Informaţii "Mihai 
Viteazul" asigură pregătirea militară şi acordă drepturile de personal aferente acestui statut. 

Studenţii militari înmatriculaţi de Academia de Studii Economice din Bucureşti în beneficiul SRI, 
încheie un contract de şcolarizare cu Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" pe 
componenta de pregătire militară şi un angajament cu Serviciul Român de Informaţii privind 
perioada de timp pentru care au obligaţia de a activa în cadrul Serviciului, respectiv 10 ani de la 
finalizarea studiilor universitare de licenţă. 

 
 


