
VREI SĂ FII MAISTRU MILITAR ÎN FORŢELE AERIENE? 

 

*Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian Vuia" din 

localitatea Boboc, judeţul Buzău scoate la concurs 245 de locuri (durata studiilor de 2 ani) 

 

* Termen limită pentru recrutarea candidaților: 29.05.2019 

 

NOTĂ: La maiștri militari, un procentaj de cel mult 25% din numărul de locuri este 

rezervat absolvenților din acest an ai colegiilor naționale militare. 

 

* Se pot înscrie elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diplomă de 

bacalaureat, având vârsta de cel mult 30 de ani împliniți în anul 2019. 

* Pentru început trebuie să vă prezentați la biroul informare-recrutare cu cartea de 

identitate. Acolo veți primi precizări privind efectuarea examinării medicale și o adeverință 

de candidat pentru vizita medicală. Adresele și numerele de telefon sunt disponibile 

aici: https://goo.gl/nduabh  

* Selecția aptitudinală generală constă în parcurgerea: 

- probelor psihologice (test de aptitudini, de personalitate și situațional); 

- probe fizice (traseu utilitar-aplicativ cu baremul 1 min. și 40 sec. ; alergare pe 

distanța de 2000 m cu baremul de 10 min.); 

- interviu de evaluare finală. 

 

*Centrele zonale de selecție și orientare se află la Breaza, Alba Iulia, Câmpulung 

Moldovenesc și Constanța. 

* Pentru anumite arme și specialități militare, candidații declarați ”Admis” la selecția 

aptitudinală generală, vor parcurge probe suplimentare medicale și/sau psihologice, astfel: 

- candidații pentru locurile care presupun desfășurarea activităților aeronautice 

militare - la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială din București. 

 

* Perioada de SELECȚIE se încheie la data de 26.07.2019  

* Despre ADMITERE, citiți aici: https://bit.ly/2T8CuRN  

*Tematica și bibliografia de concurs se publică pe site-ul şcolii și pot fi consultate la 

biroul informare-recrutare. 

 

Pentru înscrieri și orice alte informații, adresează-te personalului recrutor din 

biroul informare-recrutare care funcționează în cadrul centrului militar din județul 

sau sectorul în care ai domiciliul.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fnduabh%3Ffbclid%3DIwAR2TvjBrBNt7_-x_Pvj-ePWqmsmn2MEld_PZT9cMQokcdmKmp550rrRqZuw&h=AT0rU9YQdYLsyfvkzX_Rosri1TdR0e30PBGGn_Iy3NTkVzHLJGBz2ZfB98lpuc0LquPop7ExdBY4zL8SLVgq1Y8QmDIE-jokPiTUqY2Rpho4UF6yKnlyGYRU5soQZhDKUbNwfxTVUG_ddilytrdevI-AFXvtKZQY7Y-7KtsVunRVr3AwN-AAmT9X_6cdSTDmUbpfOQFRvz1Bboiv3dBqnEKA6YXeFyNAa7Ovkovi-jIUVcMRQAh0qaNouJc0CR5_0FTvR8TGmScGuBzLHuM5LhXwnlHxdkukeMceYPBkGjF_fJ9W1ZZ-_mwQDSpRbvkGtE0SL8a7xGq3_xLYNMP-qP7LVNot_pvoqQ9ygg87vcjcziw1xhFH86sjDokAzR1cnM4BEdfwjY8fdVZh9Nxn_DFshhSkcWHFTI1lR3G-vAjPHTyC5YruUowLXg83qqufMjKzLk9EZexuY_dcAEEZXc5MLkGzEb1QeYIC88FBmUyiBqkKb4CcpsLfEHI3xTfV1Z3Eby-KrDnrfIIVs-elNKzYsEw6TxqJ9CK-d7ajo9G9EwSDfnsJPo7WsGJM67rT2F5FAUc1lycyA3REbFKjihwd0BPdiTfDkeESkxWNJXNZje8TQsopIScracVeA-HuCtBh3A
https://bit.ly/2T8CuRN?fbclid=IwAR3wwdrScOTygjyzccJCuGi_i2GVHr1zpWFu0ibwn5X-1Q-KS1KO-7rJ_ko

