MINISTERUL APARARII NATIONALE
SCOALA MILITARA DE MAISTRI
MILITARI SI SUBOFITERI A
FORTELOR AERIENE
„TRAIAN VUIA”

BOBOC – BUZĂU
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Nu ştii ce alegere să faci?
Noi venim în sprijinul tău şi-ţi propunem opţiunea:

ALEGE O CARIERĂ MILITARĂ
ÎN FORŢELE AERIENE
De ce să alegi FORŢELE AERIENE când în faţa ta se deschid si alte
drumuri, alte posibilităţi? Pentru că a intra în Armata Română şi în
FORŢELE AERIENE nu înseamnă doar a-ţi defini personalitatea, a te
maturiza, a-ţi întări trupul şi spiritul, nu doar a-ţi face datoria faţă de patrie,
ci înseamnă o multitudine de oportunităţi şi posibilităţi pe care ţi le oferă
profesia militară. Maiştrii militari si subofiţerii constituie categoria de
personal militar care întruchipează luptătorul şi specialistul militar, capabil
să conducă, să exploateze sistemele tehnice sau armamentul, să instruiască
şi să motiveze personalul din subordine pentru îndeplinirea misiunilor ce îi
revin.
În primul rând, ceea ce îşi doreşte orice tânăr aflat în momentul
crucial al alegerii drumului în viaţă: educaţie (gratuită!), o bună pregătire
profesională, apartenenţa la o forţă de elită, un loc de muncă, posibilitatea
de afirmare şi de construire a unei cariere, un trai decent, garantat de
venitul sigur şi de măsurile de protecţie socială.
FORŢELE AERIENE te provoacă la o întrecere permanentă cu tine
şi cu ceilalţi, te menţine într-o formă fizică şi psihică de invidiat, îţi oferă un
mediu de muncă dinamic, organizat, competitiv şi posibilitatea să zbori.
Alegând pregătirea în şcoala noastră poţi încadra un post în
FORŢELE AERIENE sau în ansamblul structurilor specializate pentru
misiuni de apărare aeriană sau de altă factură din Forţele Terestre, Forţele
Navale, Ministerul Afacerilor Interne şi alte componente ale sistemului de
securitate naţională.
Experienţa de viaţă şi profesională pe care o poţi dobândi în
FORŢELE AERIENE, cu greu poate fi acumulată într-un alt domeniu. Şi
nu este dată doar de provocările trăite în misiunile din ţară şi străinătate, de
numeroasele ocazii de a călători, de a vizita locuri noi şi de a cunoaşte noi
culturi, dar şi de numeroasele contacte umane, de viaţa în colectivitate şi
lucrul în echipă, de prieteniile noi şi solide bazate pe camaraderie şi
solidaritate umană. Toate acestea aduc aventura şi ineditul în viaţa oricărui
tânăr dornic de a-şi depăşi limitele şi de a trăi viaţa din plin.
Unde ai mai putea găsi atâtea argumente "pro" la un loc? Iar dacă
tot nu eşti convins sau convinsă ... uite încă unul ... CARIERA ÎN
FORŢELE AERIENE este pentru tine deoarece, pur şi simplu, ...te prinde!
www.smfa.ro
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STATUTUL ŞCOLII
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene
„Traian Vuia“ este unitate de învăţământ militar, integrată în sistemul naţional
al instituţiilor de învăţământ. Potrivit Legii învăţământului nr. 1/2011,
desfăşoară învăţământ de nivel postliceal, este subordonată administrativ
Statului Major al Forţelor Aeriene, iar din punct de vedere al ariilor curriculare
pentru ocupaţiile/profesiile echivalate este arondată Inspectoratului Şcolar
Judeţean Buzău.

MISIUNEA ŞCOLII
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene
„Traian Vuia” asigură formarea şi pregătirea profesională a maiştrilor militari
şi subofiţerilor necesari Ministerului Apărării Naţionale, altor beneficiari din
sistemul naţional de securitate naţională, apărare, ordine publică şi alţi
beneficiari externi, ca luptători, lideri ai structurilor de la baza ierarhiei
militare şi ca specialişti, experţi în operarea şi mentenanţa sistemelor,
echipamentelor din dotarea aviaţiei, artileriei şi rachetelor antiaeriene şi
radiolocaţiei.
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ISTORICUL ŞCOLII
18 Octombrie 1920 – Ia fiinţă prin Înalt Decret Regal al regelui
Ferdinand " Şcoala de Meseriaşi Militari ai Aeronauticii " pe aerodromul
Pipera-Bucureşti;
1921 - Efectivele şcolii se mută la Mediaş într-o fostă cazarmă de
husari de pe timpul Mariei Tereza;
1924 - Se schimbă denumirea şcolii în “Şcoala Tehnică a
Aeronauticii“;
Septembrie 1927 - "Şcoala Tehnică a Aeronauticii" se mută într-o
cazarmă nouă situată pe un teren donat şcolii de către autorităţile locale
Medieşene ;
1939 - Ia fiinţă " Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie
contra Aeronavelor " în compunerea căreia exista o şcoală de subofiţeri;
1954 - Şcolii Militare Tehnice de Aviaţie i se atribuie numele
pionierului aviaţiei româneşti şi mondiale Traian Vuia;
1960 - Ia fiinţă la Braşov "Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri
de Artilerie Antiaeriană şi Radiolocaţie";
1 octombrie 2001 - Cele două şcoli de tradiţie ale Forţelor Aeriene
se comasează într-o singură entitate - Şcoala Militară de Maiştri şi
Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia” - instituţie de prestigiu a
învăţământului militar românesc;
4 Octombrie 2004 – După 84 de ani de existenţă neîntreruptă şi
prestigioasă în urbea de pe malul Târnavei Mari, Mediaş, Şcoala Militară
de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “ Traian Vuia” a fost dislocată
în garnizoana Boboc-Buzău, unde funcţionează într-o nouă concepţie şi
într-o nouă structură împreună cu Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele
Aeriene “ Aurel Vlaicu “.
Impresionant spaţiu al învăţării tehnice militare, Şcoala Militară de
Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian Vuia" îşi
aşează pe frunte coroana celor 90 de ani de existenţă. În decursul
timpului, această şcoală a reuşit să se afirme ca o prestigioasă instituţie
militară de învăţământ, cultură şi educaţie.
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ELEVII NOŞTRI,
TRECUT...
De-a lungul timpului, personalităţi de seamă au absolvit această
şcoală contribuind la creşterea prestigiului şi renumelui ei între citadelele
învăţământului românesc.
Cu mândrie îi enumerăm pe :
 Mihai I - rege al României ;
 Dr. Ion Moraru – laureat al premiului Nobel pentru pace ;
 General inginer Victor Şoima ;
 General Constantin Zărnescu, fost comandant al Aviaţiei Militare;
 General inginer Mihail Fenici;
 General inginer Mihail Popescu;
 General doctor inginer Demostene Ionescu.

1.Niveluri de învăţământ/specializări/calificări
profesionale acreditate:
1.1. Două programe de formare a maiştrilor militari în activitate
prin studii postliceale, pe filiera directă, NIVEL 5 – acreditate
de către M.E.C.Ş.
Detalii:
- domeniul mecanic, specializarea maistru mecanic, pentru maiştrii
militari din arma Aviaţie, specialităţile Aeronave şi motoare de aviaţie
şi Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare şi din
arma Rachete şi artilerie antiaeriană, specialitatea Artilerie
antiaeriană;
- domeniul electric, specializarea maistru electronist, pentru maiştrii
militari din arma Aviaţie, specialităţile Electromecanică şi
automatizare de bord de aviaţie şi Radioelectronică de bord de aviaţie,
din arma Rachete şi artilerie antiaeriană, specialitatea Rachete
antiaeriene şi din arma Radiolocaţie, specialitatea Radiolocaţie;
- forma de învăţământ: învăţământ de zi.

1.2. Un program de formare a subofiţerilor în activitate prin studii
postliceale, pe filiera directă, NIVEL 5 – acreditat de către
M.E.C.Ş.
Detalii:
- domeniul electric, specializarea tehnician electronist – electronică
industrială, arma: Radiolocaţie/Rachete şi artilerie antiaeriană/Aviaţie,
specialităţile: Radiolocaţie/Rachete antiaeriene/Război electronic în
aviaţie şi apărare antiaeriană;
- forma de învăţământ: învăţământ de zi.
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1.3. Un program de formare a subofiţerilor în activitate prin studii
postliceale, pe filiera directă, NIVEL 5 – autorizat de M.E.C.Ş.
Detalii:
- domeniul electric, specializarea tehnician echipamente de calcul,
arma: Aviaţie, specialitatea Aviaţie şi operatori (controlori) trafic
aerian;
- forma de învăţământ: învăţământ de zi.

1.5. La finalizarea studiilor, elevii şcolii noastre obţin:

Filiera directă

- Certificat de calificare profesională nivel 5;
- Brevet de maistru militar/subofiţer;
- Repartiţie în prima funcţie, conform armei
şi specialităţii militare absolvite.

Candidaţii, după dobândirea calităţii de elev, încheie contracte cadru
militar în activitate cu Ministerul Apărării Naţionale/alţi beneficiari externi.
Evoluţia ulterioară în carieră, pe o perioadă de aproximativ 25-30 ani, până
la gradul de maistru militar principal (plutonier adjutant principal) este
condiţionată de calitatea activităţii desfăşurate, precum şi de continua
perfecţionare, a cunoştinţelor şi deprinderilor militare generale şi de
specialitate.

LEGĂMÂNT
DE
CARIERĂ
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2. ARME ŞI SPECIALIZĂRI MILITARE
2.1. FILIERA DIRECTĂ – maiştri militari
ARMA: AVIAŢIE
SPECIALITATEA: - AERONAVE ŞI MOTOARE DE
AVIAŢIE
- ARMAMENT, RACHETE, MUNIŢII
DE AVIAŢIE ŞI SISTEME DE
LANSARE
- ELECTROMECANICĂ ŞI
AUTOMATIZARE DE BORD DE
AVIAŢIE
- RADIOELECTRONICĂ DE BORD DE
AVIAŢIE
ARMA: RACHETE ŞI ARTILERIE ANTIAERIANĂ
SPECIALITATEA: - RACHETE ANTIAERIENE
- ARTILERIE ANTIAERIANĂ

ARMA: RADIOLOCAŢIE
SPECIALITATEA: RADIOLOCAŢIE

2.2. FILIERA DIRECTĂ - subofiţeri
ARMA: AVIAŢIE
SPECIALITATEA: - RĂZBOI ELECTRONIC ÎN AVIAŢIE ŞI
APĂRARE ANTIAERIANĂ
- AVIAŢIE ŞI OPERATORI (CONTROLORI)
TRAFIC AERIAN
ARMA: RACHETE ŞI ARTILERIE ANTIAERIANĂ
SPECIALITATEA: - RACHETE ŞI ARTILERIE ANTIAERIANĂ
ARMA: RADIOLOCAŢIE
SPECIALITATEA: RADIOLOCAŢIE
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ŢINTEŞTE
SUS!
FII CEL MAI
BUN!

3. Locul şi rolul maiştrilor militari şi subofiţerilor în
Forţele Aeriene Române
Subofiţerii şi maiştrii militari constituie o categorie de

•

personal

militar

profesionalizat

al

Forţelor

Aeriene,

purtătoare a valorilor, tradiţiilor militare şi moştenirii
culturale a poporului român, care întruchipează luptătorul
şi specialistul militar, capabil să conducă, să instruiască şi
să motiveze personalul din subordine pentru îndeplinirea
misiunilor ce îi revin.
Subofiţerii şi maiştrii militari vor încadra funcţii de

•

comandă de la baza ierarhiei militare - echipă, echipaj,
piesă, staţie, autostaţie, post de luptă, grup, grupă şi
similare acestora, după caz.
Subofiţerii şi maiştrii militari sunt lideri capabili să conducă

•

prin exemplul

personal,

să instruiască subordonaţii

folosind experienţa proprie, să impună şi să menţină
standardele de pregătire şi comportare, să se îngrijească
de subordonaţi, să asigure mentenanţa tehnicii militare din
înzestrare şi să se adapteze la schimbările specifice
mediului militar şi ale societăţii, în ansamblu.
Prin misiunile ce li se încredinţează, potenţialul profesional

•

şi prin numărul lor, subofiţerii şi maiştrii militari reprezintă.

“COLOANA VERTEBRALĂ A FORŢELOR AERIENE”

9

4.Şcoala noastră dispune de:

4.1. Resurse umane
 Personal didactic cu nivel înalt de calificare şi experienţă in
unităţile operaţionale, cu pregătire psihopedagogică (obţinute prin
cursuri şi convocări metodice, psihopedagogice şi de specialitate),
care printr-un efort continuu se menţin la nivelul cerinţelor impuse
de realizarea unui învăţământ modern şi performant;
 Material curricular conceput conform „Metodologiei de
elaborare, avizare şi aprobare a standardelor de pregătire
profesională, a curricumului pentru învăţământ postliceal” care
asigură tehnologii didactice şi de evaluare moderne – planuri de
învăţământ, programe analitice (avizate de Ministerul Educaţiei
Naţionale), ghiduri pentru lucrări practice, cărţi tehnice, culegeri de
scheme;



În cadrul procesului de învăţământ există o preocupare
deosebită pentru compatibilizarea formării elevilor şi cursanţilor cu
formele şi metodele specifice învăţământului din armatele statelor
membre NATO si UE;
 Cadrele didactice aplică metode interactive de predare şi ale
învăţământului centrat pe elev;
 Prioritatea personalului didactic o reprezintă ridicarea calităţii
managementului educaţional în şcoală.
 Personalul didactic a absolvit cursuri specifice în străinătate, la
furnizorii de tehnică militară (curs de mentenanţă linie F-16) şi şcoli
NATO.
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4.2. Resurse materiale pentru activităţi curriculare şi
extracurriculare
Managementul promovat la nivelul instituţiei noastre vizează
constant îndeplinirea obiectivelor propuse în sfera îmbunătăţirii şi
modernizării logisticii didactice avându-se în permanenţă în vedere
ca obiectiv adaptarea bazei logistice la conţinutul programelor
analitice.
Putem aprecia că baza didactică de învăţământ existentă
permite asigurarea unui caracter practic - aplicativ pentru
disciplinele predate.
Dispunem de ׃

 31 laboratoare
 7 săli de clasă
 2 cabinete şcolare
 1 amfiteatru
 1 sală de sport
 1 bază sportivă
 1 sală de forţă
 1 hangar pentru aeronave


2 biblioteci – tehnică şi beletristică



2 ateliere şcoală



1 sală multifuncţională (auto/ sănătatea şi
securitatea în muncă, protecţia mediului şi
situaţiile de urgenţă)



1 complex de întreţinere şi exploatare aeronave

 1 complex rachete antiaeriene, artilerie antiaeriană
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poligon redus de sală

 poligon leadership

4.3. Facilităţi puse la dispoziţie
- cazarea se face în dormitoare cu 6-8 paturi
(pentru băieţi) şi apartamente cu camere de
2-3 paturi (pentru fete)
- hrănirea este externalizată, prin firmă;
se servesc 3 mese şi o gustare/zi.

În permanenţă s-a urmărit şi realizat dezvoltarea fondului de carte, atât
cel tehnic şi de specialitate, cât şi cel beletristic, fond ce acoperă necesităţile
elevilor privind însuşirea cunoştinţelor necesare desfăşurării procesului de
învăţământ.

Sălile de studiu, lectură şi laboratoarele asigură condiţii foarte bune
pentru studiul individual al elevilor.

12

Pe lângă spaţiile destinate desfăşurării procesului de învăţământ s-a avut
permanent în vedere îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale elevilor prin
dezvoltarea şi modernizarea celorlalte spaţii administrative şi auxiliare ale
şcolii.
Calculatoarele existente în cadrul laboratorului de informatică asigură
însuşirea cunoştinţelor legate direct de informatică. Soft-ul educaţional care
poate fi utilizat de elevi abordează atât probleme de cultură generală şi limbi
străine, cât şi unele probleme de specialitate, prin efortul personalului didactic
şi al elevilor. Existenţa accesului la Internet permite ca informaţia tehnică şi
socială necesară elevilor să fie valorificată eficient în pregătirea personală.
Dispunem de 250 de locuri de cazare, hrănire şi echipare.

Condiţii de viaţă:








grupuri sanitare, băi cu duşuri;
club cu material audio – video; sală de spectacol /club cu 450 locuri;
posibilităţi de spălare a lenjeriei de două ori pe săptămână;
asigurare cu echipament de clasă şi oraş si cazarmament pentru pat;
asigurare gratuită cu materiale de spălat şi igienă personală;
asistenţă medicală gratuită, medicamente gratuite;
internare în infirmeria unităţii.

Norme de echipament:
 echipamentul personal şi de protecţie/lucru, cazarmamentul;
 materiale de igienă şi de spălat personale, rechizite şcolare;
 materiale de întreţinere, spaţii şcolare, administrative şi auxiliare.
Şcoala este dotată cu aeronave şi motoare de aviaţie, armament de bord
de aviaţie, muniţii, rachete şi sisteme de salvare, sisteme electromecanice şi
automatizări de bord, radioelectronică de bord de aviaţie, radare de diferite
game, sisteme de artilerie antiaeriană şi rachete sol-aer.
Asistenţă medicală permanentă: în cadrul şcolii aceasta este asigurată de
un cabinet medical propriu, cu program permanent.
La fiecare clasă de elevi este desemnat un preşedinte al consiliului clasei
– diriginte competent care organizează şi conduce activităţile educative şi
extracurriculare şi de consiliere ale clasei.
Programul şcolii:
- cursuri;
- studiu;
- activităţi cultural-educative.
Şcoala funcţionează cu un schimb, durata orei de curs/activităţilor
didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/activităţilor recreative fiind de 10
minute, respectiv 20 minute – pauza mare.
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5.Tradiţii
 Jurământul militar depus de elevii anului I

 Activităţile desfăşurate cu ocazia
„Zilei Porţilor Deschise”

 Activităţile comemorative desfăşurate cu ocazia „Zilei Armatei
României” şi „Zilei Naţionale a României”
 Balul Bobocilor

 Vizitele de documentare ale elevilor şcolii în instituţiile
militare de învăţământ ale celorlalte categorii de forţe ale
armatei
 Vizitele de orientare şcolară şi profesională a elevilor proveniţi
din Colegiile Naţionale Militare Liceale
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 Participarea instructorilor la simularea admiterii în Şcoala
Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene
„Traian Vuia”, organizată la Colegiile Naţionale Militare
Liceale de la Alba-Iulia, Breaza şi Cîmpulung Moldovenesc.
 Participarea la activităţile de promovare a ofertei educaţionale.

 Participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate
între instituţiile militare de învăţământ.

 Organizarea unor spectacole cu diverse prilejuri : 8 martie Ziua Mamei, sărbătorile de iarnă.
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6. Condiţii de recrutare, selecţie şi admitere
6.1. Condiţii de recrutare şi selecţie
Cetăţenii români pot urma cariera militară în calitate de ofiţer, maistru
militar, subofiţer sau soldat/gradat profesionist în activitate, în urma absolvirii
unei instituţii de învăţământ superior sau postliceal militar, a unui curs de
formare profesională ori program de instruire a soldaţilor/gradaţilor
profesionişti. Formarea pe filiera directă a subofiţerilor în activitate se
realizează prin parcurgerea şi finalizarea studiilor postliceale organizate de
unităţile/instituţiile de învăţământ militar, conform reglementărilor în vigoare
la nivel naţional şi a celor specifice Ministerului Apărării Naţionale.
Primul lucru pe care trebuie să-l facă orice tânăr interesat de profesia
militară este acela de a se informa. Personalul biroului informare-recrutare
este pregătit şi chiar nerăbdător să te întâmpine şi să te consilieze, pentru ca tu
să faci alegerea cea mai bună. Odată recrutat/recrutată, devii candidat, iar
drumul spre cariera militară ţi se deschide pas cu pas. Doar de tine depinde
până unde vrei şi poţi să ajungi. Întreabă recrutorul despre ceea ce ai de făcut,
întocmeşte-ţi dosarul de candidat şi porneşte la drum cu mult curaj şi
încredere. Următoarea etapă pe care o vei parcurge este selecţia aptitudinală,
la unul dintre cele trei centre zonale de selecţie şi orientare: Alba Iulia, Breaza
şi Cîmpulung Moldovenesc. Selecţia sau evaluarea aptitudinală se
concretizează în examinări specifice şi probe care pot indica dacă şi în ce
măsură un candidat poate face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului
militar.
Selecţia constă în parcurgerea următoarelor probe:
 probe psihologice:
 test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual;
 chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităţilor tale de adaptare la
condiţiile specifice mediului militar;
 test situaţional (pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri), care evaluează
aptitudinile de lider şi capacitatea de a lucra în echipă.
Probe fizice, care constau în:
 parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care
conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime, şi care evaluează nivelul
de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea,
rezistenţa, forţa);
 probă de rezistenţă pe distanţa de 1000 sau 2000 m, în funcţie de categoria
de personal pentru care ai optat.
 Interviu de evaluare finală.
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Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat
"Admis" sau "Respins".
Dacă doreşti să te alături Forţelor Aeriene şi să faci parte din rândul
personalului aeronautic, evaluarea aptitudinală specială are loc la Institutul
Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială "General doctor aviator Victor
Anastasiu", din Bucureşti. Examinările durează câteva zile şi includ mai multe
probe şi specialităţi medicale. Dacă eşti declarat "Inapt" la evaluarea medicală
şi/sau aptitudinală specială, poţi opta pentru o altă categorie de personal,
instituţie de învăţământ militar sau post de soldat/gradat profesionist, pentru
care nu este necesară acest tip de evaluare, în condiţiile în care metodologia
probelor şi rezultatele obţinute la selecţie permit acest lucru.
Condiţii de recrutare
pentru admiterea în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri
I. Criterii generale de recrutare a candidaţilor (valabile pentru candidaţii la
profilurile maiştri militari şi subofiţeri)

Criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească,
cumulativ, candidatul care optează pentru profesia de militar în activitate ori
pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţămînt militar sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6
luni, la data începerii anului de învăţământ;
b) să fie declarat “apt medical”;
c) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de
militar în activitate;
d) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar
dacă este membru, să se angajeze în scris că, după admiterea în instituţia de
învăţământ militar, va renunţa la această calitate;
e) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu
fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi
atribuţiile specifice profesiei militare;
f) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin
normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau
afectează exercitarea profesiei militare;
g) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau
conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este în una
dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că, după admiterea în instituţia de
învăţământ militar, va renunţa la această calitate;
h) pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în
situaţia în care pe parcursul probelor de selecţie se află în stare de
graviditate/maternitate.
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II. Criterii specifice de recrutare a candidaţilor:
1.

Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea pe
filiera directă a MAIŞTRILOR MILITARI în activitate sunt următoarele:
a) să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în anul organizării
concursului de admitere;
b) să fie absolovenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă
de bacalaureat până la data concursului de admitere.
2. Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea pe
filiera directă a SUBOFIŢERILOR în activitate proveniţi din rândul
soldaţilor-gradaţi profesionişti sunt următoarele:
a) să aibă vârsta de cel mult 35 ani împliniţi în anul organizării
concursului de admitere;
b) să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat
până la data concursului de admitere;
c) să aibă cel puţin 2 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi
profesionişti, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la
data începerii cursului de formare pe filiera directă a subofiţerilor în activitate;
d) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani calificativul cel
puţin „BUN”.
Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea pe filiera
directă a SUBOFIŢERILOR în activitate proveniţi din rândul civililor, din
cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale (numai pentru arma
Aviaţie, specialitatea militară Aviaţie şi operatori (controlori) trafic aerian):
a) să aibă vârsta de cel mult 35 ani împliniţi în anul organizării
concursului de admitere;
b) să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat
până la data concursului de admitere.
ALTE DATE DE INTERES:
- soldaţii şi gradaţii profesionişti declaraţi „admis ” la şcoala postliceală,
pentru categoria subofiţeri - filiera directă, vor fi încadraţi conform fişelor
anexă la statele de organizare, potrivit art.19 din MS.77/2012;
- în perioada participării la selecţie şi admitere, soldaţii şi gradaţii
profesionişti în activitate sunt consideraţi în misiune, conform art.52 din
M.30/2012;
- în perioada cât urmează cursul de formare, soldaţii şi gradaţii
profesionişti care au beneficiat de compensaţie lunară pentru plata chiriei pierd
acest drept (punct de vedere D.F.C. nr. A-6013/2014, D.A.I. nr. A29017/2014);
- soldaţii şi gradaţii profesionişti pot candida pentru şcolile postliceale,
categoria maiştri militari - filiera directă dacă îndeplinesc criteriile generale de
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la art. 12 şi criteriile specifice de la art. 16 (1) din Instrucţiuni privind
recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în
Armata României (M.30/2012). În această situaţie aceştia nu beneficiază de
prevederile art. 19 din MS.77/2012 ; în cazul în care va fi declarat „Admis” la
instituţia de învăţământ la care a candidat, va renunţa la calitatea de soldat sau
gradat profesionist prin demisie.

6.2. Admiterea
Urmează etapa susţinerii concursului de admitere într-o instituţie de
învăţământ militar care constă într-o evaluare psihologică specială (testarea
psihotehnică), numai pentru profilul maiştri militari, care constituie probă
eliminatorie, o probă eliminatorie la limba engleză şi un test de verificare a
cunoştinţelor, probe care sunt stabilite pentru fiecare categorie de personal,
instituţie militară de învăţământ şi specializare.
La prezentarea în şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri
candidaţii au asupra lor buletinul/cartea de identitate, diploma de bacalaureat
sau adeverinţa prin care fac dovada că au promovat acest examen (numai
pentru promoţia 2017), trusă de scris şi bani pentru taxa de înscriere, cazare şi
masă; candidaţii care au fost declaraţi „NEADMIS” sau „RESPINS” la
admiterea în una din instituţiile de învăţământ superior militar vor completa o
nouă cerere de înscriere, pusă la dispoziţie de aceeaşi instituţie.
Pentru absolvenţii colegiilor naţionale militare liceale - promoţia 2017
şi soldaţii / gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale, cazarea se
asigură gratuit la instituţia militară de învăţământ care organizează admiterea,
iar hrănirea va fi asigurată potrivit normelor legale în vigoare.
Pentru participarea la admitere, candidaţii achită taxa de înscriere în
prima zi de prezentare la sediul şcolii militare de maiştri militari şi subofiţeri.
Chitanţa primită se predă la secretariatul comisiei, care o anexează la dosarul
de candidat.

6.3. Taxele de înscriere şi şcolarizare - orientative la
admiterea în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi
Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” şi costurile
pentru cazare şi hrănire
Instituţia militară de învăţământ
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi
Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian
Vuia"
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Taxă de
Taxă de
Cost/zi
Cost/zi
înscriere /
şcolarizare Cazare/lei Hrănire /lei
lei
100

-

6

30

Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere, candidaţii care dovedesc, cu
acte, că îndeplinesc una din următoarele condiţii:
a) sunt orfani de ambii părinţi;
b) provin de la case de copii sau plasamente familiale;
c) sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sau ai
funcţionarilor publici/salariaţilor civili contractuali ce îşi desfăşoară activitatea
în Ministerul Apărării Naţionale;
d) sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apărării Naţionale;
e) sunt copii ai cadrelor militare în activitate sau ai soldaţilor şi gradaţilor
profesionişti, decedate/decedaţi în timpul şi/sau din cauza serviciului, ca
urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe, a unor acte de devotament
excepţional sau a unor misiuni în teatrele de operaţii, în cadrul forţelor
internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;
f) au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară
desfăşurării concursului de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe
economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului
persoanelor cu copii în întreţinere;
g) sunt copii ai personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, în activitate, pensionat sau decedat şi candidează pe
locurile alocate pentru structurile respective;
h) sunt absolvenţi ai colegiilor naţionale militare liceale, promoţia 2017;
i) sunt soldaţi/gradaţi profesionişti sau funcţionari publici/personal civil
contractual din Ministerul Apărării Naţionale.
La admiterea în şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri,
candidaţii pentru locurile de la profilul maiştri militari susţin o evaluare
psihologică specială (testare psihotehnică) care este probă eliminatorie.
După această probă, candidaţii de la ambele profiluri, maiştri militari şi
subofiţeri, susţin o probă eliminatorie sub forma unui test grilă, la limba
engleză şi o probă de verificare a cunoştinţelor, sub forma unui test grilă,
cuprinzând subiecte de Matematică - algebră şi trigonometrie şi Fizică mecanică şi electricitate, conform programei valabile pentru examenul de
bacalaureat - sesiunea anului în care se organizează admiterea; Candidaţii care
au obţinut la limba engleză mai puţin de nota 5,00 sunt declaraţi "RESPINS".
Conţinutul subiectelor pentru proba de verificare a cunoştinţelor la
matematică şi fizică se elaborează în concordanţă cu programele pentru
examenul de bacalaureat, sesiunea 2017, fără să depăşească obiectivele şi
conţinuturile acestora. Timpul de susţinere a probei nu trebuie să depăşească 3
ore.
Admiterea în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri este
condiţionată de susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor la matematică şi
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fizică, chiar dacă numărul candidaţilor declaraţi „ADMIS” la proba de limba
engleză este mai mic sau egal cu numărul de locuri. Media minimă de
admitere este 5,00 (cinci). Nota minimă de admitere pentru fiecare probă este
5,00 (cinci).
Un procent din numărul total de locuri de la fiecare specialitate militară
– pentru profilul maiştri militari – va fi rezervat abolvenţilor colegiilor
naţionale militare, declaraţi „neadmis” la studiile universitare de licenţă.
Candidaţii sunt declaraţi "ADMIS" şi repartizaţi pe locurile aprobate
pentru fiecare armă/specialitate, după repartizarea absolvenţilor colegiilor
naţionale militare liceale pe locurile rezervate lor, în următoarele condiţii:
- ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere – indiferent de sex, în
limita locurilor prevăzute în planul de şcolarizare
- opţiunile exprimate în plen, în faţa comisiei de admitere;
- decizia psihologică obţinută la selecţie să fie corespunzătoare armei pentru
care optează.
La medii de admitere egale, departajarea candidaţilor se face în ordine,
după următoarele criterii:
- media generală a examenului de bacalaureat naţional;
- nota obţinută la Limba şi literatura română, din cadrul examenului de
bacalaureat naţional;
- nota obţinută la proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil,
specializare, respectiv Matematică sau Istorie, din cadrul examenului de
bacalaureat naţional;
- nota obţinută la proba scrisă, diferenţiată la alegere, din cadrul examenului
de bacalaureat naţional.
Copiii cadrelor militare în activitate şi ai soldaţilor şi gradaţilor
profesionişti decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 şi în timpul şi/sau din
cauza serviciului militar, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente,
catastrofe, a unor acte de devotament excepţional sau a unor misiuni în cadrul
forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri
umanitare, sunt înmatriculaţi în anul I de studii, în şcolile militare de maiştri
militari şi subofiţeri, după absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat şi
susţinerea probelor eliminatorii din cadrul admiterii, dacă îndeplinesc criteriile
de recrutare şi au fost declaraţi "ADMIS" la probele de selecţie, în baza
dosarului de candidat. Dosarele acestor candidaţi se întocmesc de către
birourile informare-recrutare.
După completare, acestea se înaintează spre avizare, la Direcţia
Management Resurse Umane. Dosarele avizate se trimit la centrele zonale de
selecţie şi orientare. Probele de selecţie pentru aceşti candidaţi se desfăşoară în
centrele zonale de selecţie şi orientare, iar copii ale adeverinţelor cu rezultatul
final al selecţiei se înaintează Direcţiei Management Resurse Umane.
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8.Cifra de şcolarizare pentru
anul şcolar 2017-2018
MAIŞTRI MILITARI

Nr.
crt.

1.

2.
3.

Arma

Specialitatea
militară

Aeronave şi
motoare de
aviaţie
Armament,
rachete, muniţii
de aviaţie şi
sisteme de
lansare
Aviaţie
Electromecanică
şi automatizare
de bord de
aviaţie
Radioelectronică
de bord de
aviaţie
Rachete şi Rachete şi
artilerie
artilerie
antiaeriană antiaeriană
Radiolocaţie Radiolocaţie

Număr locuri pe beneficiari
Statul
Statul
Statul
Brigada
Major al Major al Major al
de
Forţelor Forţelor Forţelor
Informaţii
Terestre Aeriene Navale

Total
locuri

-

15

1

6

22

-

15

-

-

15

-

14

1

-

15

-

12

1

2

15

3

13

-

-

16

2

13

-

-

15

TOTAL LOCURI MAIŞTRI MILITARI* = 98
*Un procent de 25% din numărul total de locuri pentru formarea maiştrilor militari
va fi rezervat absolvenţilor colegiilor militare liceale, declaraţi "neadmis" la studiile
universitare de licenţă
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SUBOFIŢERI

Nr.
crt.

1.

2.
3.

Arma

Aviaţie

Rachete şi
artilerie
antiaeriană
Radiolocaţie

Specialitatea
militară
Război
electronic în
aviaţie
Aviaţie şi
operatori
(controlori)
trafic
aerian***
Rachete şi
artilerie
antiaeriană
Radiolocaţie

Număr locuri pe beneficiari
Statul
Statul
Statul
Major al Major al Major al Brigada de
Forţelor Forţelor Forţelor Informaţii
Terestre Aeriene
Navale

Total
locuri

-

10

-

-

10

-

19

-

1

20

15

15

-

-

30

-

10

-

-

10

TOTAL LOCURI SUBOFIŢERI = 70
*** candidaţii provin din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, civililor din
cadrul şi din afara M.Ap.N.

La concurs pot participa candidaţi de ambele genuri,
departajarea făcându-se în ordinea strict descrescătoare a
mediilor, indiferent de gen.

23

Sunt maistru militar format pentru deservirea tehnicii
de luptă din dotare, pregătirea şi perfecţionarea tinerilor
militari.
Sunt

întotdeauna

conştient

că

exploatarea

şi

întreţinerea la cele mai înalte standarde a tehnicii de luptă
este principala mea responsabilitate, iar de funcţionarea ei
corectă depinde viaţa camarazilor şi subordonaţilor mei.
Sunt convins că educaţia fiecărui subordonat este şi
atribuţia mea, iar prin exemplul personal îi voi conduce spre
cele mai înalte standarde posibile.
Mă voi strădui să fiu calm, înţelegător şi ferm. Voi
lăuda meritele şi voi încuraja ambiţia. Voi încerca să formez
echipe de luptă sudate, care să mă reprezinte .
Nu voi uita niciodată că sunt responsabil în faţa
comandanţilor şi a şefilor mei pentru buna funcţionare a
tehnicii,

pentru

moralul,

disciplina

şi

eficienţa

subordonaţilor mei, iar performanţa lor va fi imaginea mea .
Voi face întotdeauna cinste şcolii şi dascălilor care mau pregătit pentru a reprezenta cu onoare corpul maiştrilor
militari şi subofiţerilor.
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Eforturile generaţiilor de instructori militari, profesori şi ale
comandanţilor, au fost răsplătite de-a lungul anilor cu absolvenţi
eminenţi care au adus onoare instituţiei care i-a pregătit, apărători de
nădejde ai înălţimilor albastre ale patriei.
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DATE DE CONTACT

Contact
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI
MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A
FORŢELOR AERIENE „TRAIAN
VUIA”
Adresa instituţiei: localitatea
BOBOC, comuna
COCHIRLEANCA, 127192, jud.
BUZAU
Telefon: 0238/718965, int.
186,198

0238/719107, int. 186,198
0238/727674,
Fax: 0238/727674
e-mail: smmmsfa@yahoo.com

26

Persoana de contact: Cpt.cdor
Mititelu Corneliu
Telefon: 0238/71910, int. 186
Telefon mobil: 0740.067.332;
0769.698.916
Fax:
0238/727674
e-mail: corsanroaf@yahoo.com

LOCALIZARE
Şcoala este situată la 12 km NE de municipiul Buzău, în
apropierea căii ferate Buzău-Focşani, într-o zonă foarte frumoasă şi
pitorească.

Pe şosea:


De la Buzău, pe drumul european E 85, Buzău - Poşta Cîlnău, iar
de la Poşta Cîlnău, pe drumul judeţean K 223, Poşta Cîlnău Cochirleanca.

Pe calea ferată׃

 De la Gara CFR Buzău, Buzău – Rîmnicu Sărat, până la Gara
CFR Boboc Gară, după care, pe şosea, pe drumul judeţean K 223
Poşta Cîlnău-Cochirleanca.
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