
 
 
 
 
 
 

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 

Cum ar fi să lucrezi la Serviciul Român de Informații 

Este posibil să nu te gândești încă la un loc de muncă, ceea ce e ok. Viața de student e 
frumoasă și îți dorim să te bucuri de ea din plin. Totuși, poate ești student în ultimul an la 
licență ori urmezi cursuri de master sau ești deja absolvent și lucrezi. Dacă te afli în oricare 
dintre situaţiile de mai sus şi îţi doreşti o carieră în domeniul securităţii naţionale, poți 
deveni ofițer operativ sau analist în SRI. 

 

Ce ai de făcut 

Dacă ești interesat(ă) de oferta noastră, trimite-ne CV-ul pe adresa de e-mail hr.ct@sri.ro, 
iar noi îți vom răspunde în cel mai scurt timp. Dacă decidem să începem un proces de 
selecție, vei parcurge probe precum: 

• Testare psihologică preliminară (test de inteligență, test de personalitate și interviu 
cu un psiholog) - se susține în Constanța; 

• Testări grilă de cultură generală și limbă străină (găsești diverse modele de subiecte 
de test de limbă străină pe https://animv.ro/modele-de-subiecte/) - se susțin în 
Constanța; 

• Interviu video (este un interviu de cunoaștere și ne permite să stabilim în ce măsură 
sunt dezvoltate competențele tale sociale, precum și gradul de potrivire cu 
organizația noastră) - se susține online; 

• Testare psihologică complexă (test de inteligență, test de personalitate și interviu cu 
un psiholog). Poți exersa completând teste de tip Mensa sau testele de pe platforma 
Comisiei Europene - se susține în Constanța; 

• Assessment Centre (presupune parcurgerea unui set complex de probe scrise și 
practice, pentru stabilirea potențialului aptitudinal pentru cele două domenii) - se 
susține la sediul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul“ din București; 

• Examinare medicală - se susține la Policlinica SRI din București; 

• Verificare de securitate (poți avea unul sau mai multe interviuri de securitate cu 
ofițeri anume desemnați, iar pentru validarea integrității și a onestității demersul 
poate implica, după caz, o testare cu aparatul poligraf) – interviurile se susțin în 
Constanța și București. 

Fiecare probă are caracter eliminatoriu. Noi vom discuta cu tine pentru a te programa la 
fiecare etapă de evaluare, iar după parcurgerea selecției te vom informa dacă poți continua 
procesul de admitere. Pentru completarea documentelor din dosarul de candidatură vei fi 
ajutat(ă) de cineva din echipa HR de la sediul din Constanța. 

 

Pentru a afla mai multe despre noi şi oferta noastră, îți recomandăm să accesezi site-ul 
Serviciului Român de Informații, secțiunea Aplică, unde vei regăsi și Ghidul candidatului. 

Dacă nu eşti interesat(ă) de oferta noastră, dar ştii pe cineva căruia i se potriveşte oferta, ştii 
ce trebuie să faci. 

Așteptăm CV-ul tău pe adresa de e-mail hr.ct@sri.ro. 

https://animv.ro/modele-de-subiecte/
http://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_en
http://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_en
https://www.sri.ro/
https://www.sri.ro/aplica
https://www.sri.ro/fisiere/ghidul_candidatului_2022.pdf

