
VREI SĂ FII SUBOFIȚER ÎN FORŢELE AERIENE? 

 

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

localitatea Boboc, judeţul Buzău scoate la concurs 76 de locuri (durata cursurilor - 1 an).  
 

* Termen limită pentru recrutarea candidaților: 04.06.2019 
 

* Criterii de recrutare: 

  candidații care sunt soldați/gradați profesioniști în activitate: 

- să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau să facă dovada obținerii 

diplomei până la concursul de admitere); 

- să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniți în anul 2019; 

- să aibă cel puțin 2 ani vechime în serviciu, calculată de la absolvirea programului de 

instruire și până la data organizării concursului de admitere; 

- să aibă calificativul cel puțin ”Bun” în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani; 
 

  candidații care sunt civili: 

- să fie în clasa a XII-a sau absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (să facă 

dovada obținerii diplomei până la concursul de admitere); 

- să aibă cel mult 35 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  

               Candidații declarați ”Apt” medical, vor completă dosarul de candidat cu documentele 

solicitate de recrutor, în copie și în original (act de identitate, certificat de naștere, acte de studii, 

cazier judiciar, precum și adeverințe și/sau copia contractelor cu MApN - după caz).Candidații 

declarați ”Recrutat” vor fi planificați pentru selecție și vor fi anunțați telefonic cu aprox. 5 zile 

înainte. 
 

* Selecția aptitudinală generală constă în parcurgerea următoarelor probe: 

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

- 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. 

* 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. 

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

Moldovenesc și Constanța. 

* Perioada de SELECȚIE se încheie la data de: - 13.08.2019  

* 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 mai multe informații, consiliere și ÎNSCRIERE, adresați-vă la birourile 

informare-recrutare din cadrul centrelor militare județene și de sector de care aparțineți cu 

domiciliul.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fnduabh%3Ffbclid%3DIwAR0oQZwvB_q2aQq7wSfuA9_aKPC0cUKflPej_zaY_cLvgLgo5VRHfy6DOE0&h=AT2p1ScTgoRfcEEi5i7706FtlYD2WJ_emLrXlvb-1Qo6B8UmKwzffGUqx4xa6eYw36rt_r7iR5vv6bE1zsjiBXuEe4ZeV5unGxD9XSJh23Cw2_fFTEiVzqRmCbnA8W1hz9WKmt0qfuM5WceNetiKIIp289PfxM2ZJv57I1UdvPyft-NMhcGyDiNki7csZDBY88bIyDvbUGflIDB9bZGOwrRUEtIX0EZHKT2Zn55B3pLdxprgkdP_L1-Gth9nAaFWZ4XZ3fpoz4WaRfxOjtISLyoD3xoyjvkF9XMje_TEfKBYIQEtqcu85gF-rMHBxCGd5vllwrZXYeFLHRta5-rqZDIF5Rk2ySRU8PLEZJlvvlHji-mM5dGIo206L_hmV0y8tLkvL6iRVYGonbBJEmY6qMYIvQa9vJXJaQ40XJJpAZjdk72pU14GhZcjeoLu_uk8cuuoXBHgr2p41n0OkbLe0T2ccstinF5MSHDYle91mRQFna39wVF67n7FiIlSCh609cWB-j2m51SazlVP4dZU1Xlax6NF2lP3Dy-bYgN3NNq2UQGecwUDfZ0wm4jNN75OxV_7uZT-DBbEDSHbltI6QpwH3mGMlmStMnA4D4CtqE4hxhvs9657jsirtW99ABpa1aG1Ig
https://bit.ly/2T8CuRN?fbclid=IwAR0o9aP67HQy5_SK1pDacTWK8e0w9UkZZ1IwISBkRylWvfQy-7otUTzExXQ

