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APARATELE ADMINISTRATIVE ALE
UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN
Destinatar
JUDEȚUL BACĂU
- ÎN ATENȚIA DOMNILOR PRIMARI -

e-mail

Pentru informare
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Expeditor : Centrul militar judeţean Bacău / Biroul informare recrutare
Informaţii CONFIDENŢIALE, destinate numai persoanei
menţionate mai sus. Dacă cititorul acestui mesaj nu este
persoana căreia îi este destinat, sau angajatul care răspunde de
transmiterea mesajului către destinatar, nu uitaţi că
răspândirea, distrugerea, sau copierea acestui mesaj este
interzisă. În cazul în care primiţi acest mesaj, din greşeală, vă
rugăm să ne anunţaţi imediat prin telefon şi să ne înapoiaţi
mesajul original la adresa de mai sus, prin poştă.

CONFIDENŢIAL information intended only for use of the
addressee(s) mentioned above. If the reader of this message is
not intended recipient or the employee or agent responsible for
delivering the message to the intended recipient(s), please note
that any dissemination, distribution or copying of this
communication is strictly prohibited. Anyone who receives
this communication in error should notify us immediately by
telephone and return the original message to us at the above
address by Mail.

CONŢINUT:
Rugăm să ne sprijiniţi în informarea publicului interesat, prin postarea la panoul de afișaj,
cu următorul anunţ din partea Centrului militar judeţean Bacău:
„ÎN ATENŢIA TINERILOR CARE DORESC SĂ URMEZE CARIERA MILITARĂ!

ALEGE CARIERA MILITARĂ!
Centrul Militar Judeţean Bacău, prin Biroul informare-recrutare, structura specializată în
domeniu a Ministerului Apărării Naţionale, care se ocupă de promovarea profesiei militare şi recrutarea
candidaţilor pentru cariera militară, aduce la cunoştinţa celor interesaţi că au început înscrierile pentru
instituţiile militare de învăţământ liceal, postliceal şi universitar.
Instituţiile militare de învăţământ pentru care opta sunt următoarele:
1. învăţământ universitar (pentru formarea ofiţerilor licenţiaţi):
- Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" Bucureşti;
- Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Sibiu;
- Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" Braşov;
- Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa;
- Academia Tehnică Militară Bucureşti;
- Institutul Medico-Militar Bucureşti şi Tg.Mureş.
Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta
până în 30 de ani împliniţi în cursul anului 2019 (24 ani pentru piloţi).
2. învăţământ postliceal (pentru formarea maiştrilor militari şi subofiţerilor):
- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre" Basarab I" Piteşti;
- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian Vuia" Boboc,
jud.Buzău;
- Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu" Constanţa.
Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta
până în 30 de ani împliniţi în cursul anului 2019 - pentru maiştri militari şi 35 de ani pentru
subofiţeri.
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3. învăţământ liceal:
- Colegiul Naţional Militar "Ştefan cel Mare" Câmpulung Moldovenesc;
- Colegiul Naţional Militar" Dimitrie Cantemir" Breaza;
- Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia;
- Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" Craiova;
- Colegiul Naţional Militar "Alexandru Ioan Cuza" Constanţa.
Termenul limită de întocmire a dosarului de candidat (inclusiv efectuarea examinării medicale,
care necesită o planificare anterioară) este 01.03.2019.
Pentru informaţii detaliate şi consiliere, cei interesaţi sunt invitaţi să se prezinte la sediul Biroului
informare-recrutare, situat pe strada Energiei nr. 1, în clădirea Căminului militar de garnizoană Bacău,
etaj I, camera 102, 105, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.30 - 16.30, marţi între orele 10.3018.30.
Informaţii se pot obţine la numerele de telefon 0234.512913, int.132 sau 0234.546855.
Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la
adresa www.mapn.ro., www.recrutare.mapn.ro, recrutare_bacau@mapn.ro, sau pagina de
facebook a Centrului Militar Judeţean Bacău.

Cu respect,
p.Comandantul Centrului Militar Judeţean Bacău
Locotenent-colonel
ADRIAN PLOTOGEA
OFIȚER DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Lt. col.
FLORIN IFTIMIE
Tel: 0751955294
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