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Cum ar fi să lucrezi la SRI? 
 
Salut! 

 

Noi suntem membrii echipei regionale de recrutori ai Serviciului Român de Informații 
din Timișoara. Ne ocupăm cu protejarea securității naționale. Culegem informații 
exclusiv de pe teritoriul țării. Cei care ne cunosc spun că suntem cei mai buni. Noi 
știm doar că venim cu drag la muncă și suntem convinși că ceea ce facem contează. 
Investigăm, dezvăluim, întrebăm și explicăm fenomene. Informăm apoi decidenții și 
educăm publicul, încercând să construim o Românie mai bună. De multe ori reușim 
imposibilul, dar nu ne lăudăm cu acest lucru. Mergem doar acasă la finalul zilei cu 
mândria lucrului făcut cu profesionalism. 

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 ai început ultimul an 
la licență sau master și îți dorești să îți testezi potențialul în piața muncii sau pur și 
simplu ți se pare o idee bună să profiți de această oportunitate de a ne cunoaște. 

 

Iată ce pachet salarial îți oferim 

 contract de muncă full time, pe perioadă nedeterminată 

 salariu de debut care variază în funcție de experiența ta și de condițiile de 
muncă în care îți vei desfășura activitatea 

 o sumă cu care să-ți acoperi parțial prețul chiriei sau rata la bancă pentru 
propria ta locuință (în limita unui plafon maxim) 

 programe de pregătire unice, dedicate și specializate, care îți vor scoate la 
suprafață potențialul 

 flexitime: vii la 7:00 să pleci la 15:00, vii la 9:00 să pleci la 17:00...te-ai prins tu 

 prețuri preferențiale pentru vacanțe la mare și la munte și pentru abonamente 
la săli de sport 

 servicii medicale decontate 

 work-life balance... și nu sunt doar vorbe în vânt: munca e muncă, concediul e 
concediu, iar timpul liber e al tău să faci ce dorești cu el 

 o carieră cu sistem competitiv și transparent de evoluție, atât pe verticală, cât 
și pe orizontală, în care n-ai cum să te plictisești 

După angajare, vei parcurge un program de inițiere de 6 luni la Academia Națională 
de Informații ”Mihai Viteazul” din București cu valoare de master recunoscut în 
sistem Bologna sau de curs postuniversitar (dacă ai deja un master). În acea 
perioadă primești cazare, mâncare și un salariu de 3500 lei/lună. 
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Ce ai de făcut în continuare 

 

Dacă ești interesat(ă) de oferta noastră sau cel puțin te-am făcut curios/curioasă 
și îți dorești să ne cunoaștem, trimite-ne CV-ul pe adresa de e-mail hr.tm@sri.ro, 
iar noi te vom contacta în cel mai scurt timp pentru o discuție telefonică. 

Dacă decidem împreună să începem un proces de selecție, vei parcurge probe 
precum: 

1. Testare psihologică preliminară (test de inteligență și interviu cu un 
psiholog) 

2. Test grilă de cultură generală și de limbă străină (găsești modele căutând 
pe google ”test cultura generală serviciul român de informații”. De asemenea, 
găsești diverse modele de subiecte de test de limbă străină aici.  

Poți susține probele nr. 1 și 2 în aceeași zi, la sediul nostru din Timișoara 
(Calea Sever Bocu nr. 47) în intervalul 8:30 - 14:30, la o dată pe care o vom 
stabili împreună. 

3. Interviu video. Acesta va dura aproximativ 20 de minute. Pentru parcurgerea 
lui vei avea nevoie de un laptop cu sistem de operare Windows, cu microfon și 
camera de luat vederi. Pe ecran vor rula diverse întrebări la care te rugăm să 
răspunzi cât mai natural. Dacă nu te regăsești într-o anumită întrebare, 
imaginează-ți cum ai proceda în respectiva situație sau vorbește despre o 
întâmplare similară din viața privată. 

4. Testare psihologică complexă (test de inteligență, test de personalitate și 
interviu cu un psiholog). Poți exersa completând testele Mensa sau testele de 
pe platform Comisiei Europene. 

5. Assessment Center (are loc la sediul Academiei Naționale de Informații 
”Mihai Viteazul” din București).  

6. Examinare medicală (are loc la Policlinica SRI din București) 

7. Test poligraf (are loc în București) 

Pentru detalii cu o notă de seriozitate îți recomandăm să accesezi siteul 
Serviciului Român de Informații, secțiunea Cariere. 

 

Fiecare probă are caracter eliminatoriu. Noi vom discuta cu tine pentru a te programa 
la fiecare etapă de selecție, iar după parcurgere te vom informa dacă poți continua 
procesul de admitere. 

 

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

 

https://animv.ro/modele-de-subiecte/
https://www.google.com/search?q=teste+mensa&oq=teste+mensa&aqs=chrome..69i57j0i512l3j0i22i30l3j0i10i22i30j0i22i30l2.3427j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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/cariera-in-sri

