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ANUNŢ  

recrutare candidați pentru participarea la concursurile de admitere la instituțiile de 
învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale, care pregătesc personal 

pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne 
  

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba recrutează candidaţi pentru a participa la concursurile 
de admitere în instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale, care pregătesc 
personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, pentru anul de învățământ 2021-2022. 

 

        Locurile aprobate MAI la instituțiile de învățământ ale MApN în vederea scoaterii la concurs sunt 
următoarele1: 
 

A. Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă  

Nr. 

crt.  Instituţia de învăţământ  Domeniul de 

licenţă  

Programul de studii universitare de 

licență/ domeniul/ arma/  specialitatea  
militară/ durata studiilor  

Total locuri 

aprobate   

1.  Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – București (3 ani)   

Facultatea de Comandă şi Stat 
Major  

Ştiinţe militare, 
informaţii şi ordine 
publică  

Logistică  4  

2.  Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu (3 sau 4 ani)   

Facultatea de Științe Militare  

Ştiinţe militare, 
informaţii şi ordine 
publică  

Infanterie   2  

    Facultatea de Management  
Militar  

Artilerie și rachete  1  
Geniu   3  
Apărare CBRN   4  
Auto   5  

Inginerie și  
management  Comunicații și informatică (4 ani)  2  

Facultatea de Științe 
Economice și Administrative  

Contabilitate  Finanțe-contabilitate  7  

Ştiinţe administrative  
Intendență  6  
Logistică   5  

3.  Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” (4 ani)   

Facultatea de Comunicații și  
Sisteme Electronice pentru  

Apărare și Securitate  

Inginerie electronică, 
telecomunicaţii și 
tehnologii 
informaționale  

Echipamente și sisteme electronice militare  6  

Comunicații pentru apărare și securitate  6  

Echipamente și sisteme electronice militare, 
electronică – radioelectronică de aviație  3  

Facultatea de Sisteme  
Informatice și Securitate 

Cibernetică  

Calculatoare şi 
tehnologia informaţiei  Calculatoare şi sisteme informatice pentru 

apărare şi securitate națională  8  

Facultatea de Sisteme 
Integrate de Armament, 

Inginerie civilă  
Construcții și fortificații  6  

Drumuri, poduri și infrastructuri militare  1  

                                                 
1 NOTĂ:   

Candidații la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, precum și candidații la Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”, specializările: (1) echipamente și 
sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație, (2) aeronave și motoare de aviație și (3) echipamente și instalații de aviație, se prezintă pentru examinarea 
medicală specifică la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială ”General doctor aviator Victor Anastasiu” București.  
Candidaţii pot avea opțiuni pentru o singură instituție de învățământ superior a MApN, Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” și o singură unitate de învățământ 
postliceal a MApN – școală militară de maiștri militari și subofițeri, având în vedere data stabilită pentru susținerea probelor de cunoștințe/ graficele de admitere.  

*Candidații pentru Institutul Medico-Militar întocmesc dosar distinct și participă la probele eliminatorii organizate de M.A.I. și la probele de concurs conform calendarului 
Institutului Medico-Militar și Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila". La Centrul de Instruire pentru Muzici Militare sunt aprobate 3 locuri.   

Selecția se realizează ulterior concursului de admitere, dintre candidații recrutați și selecționați de MApN, care sunt declarați ”Admis”.   
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Geniu și  
Mecatronică  

Inginerie geodezică  Topogeodezie și automatizarea asigurării 
topogeodezice  2  

Inginerie genistică  Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi 
mascare  1  

Inginerie de 
armament, rachete şi 
muniţii  

Armament, aparatură artileristică şi sisteme 
de conducere a focului  5  

Muniții, rachete, explozivi și pulberi  1  
Materiale energetice și apărare CBRN  4  

Facultatea de Aeronave și 
Autovehicule Militare  

Inginerie 
aerospațială  

Aeronave și motoare de aviație  4  
Echipamente și instalații de aviație  2  

Ingineria 
autovehiculelor  

Blindate, autovehicule și tractoare  8  

Echipamente şi sisteme de comandă și 
control pentru autovehicule  6  

4.   Institutul Medico-Militar (6 ani)   

Institutul Medico-Militar  Sănătate  Medicină - Medicină generală - București  3  

5.  Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Brașov (3 ani)   

Facultatea de Management 
Aeronautic  Ştiinţe militare, 

informaţii şi 
ordine publică  

Aviație – piloți (elicoptere)  10  

Aviație nenaviganți  1  
Controlor trafic aerian  2  
Meteorologie  4  

Facultatea de   
Sisteme de Securitate Aeriană  

Radiolocație  1  

6.  Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – Constanța (4 ani)   

Facultatea de Inginerie 
Marină  

Inginerie marină şi 
navigaţie  

Navigație, hidrografie și echipamente 
navale   

6  

Electromecanică navală  2  
Inginerie electrică  Electromecanică  2  

7.  Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – București (3 ani)   

Facultatea de Informații  Ştiinţe militare, 
informaţii şi 

ordine publică  

Psihologie-informaţii  19  

Facultatea de Studii de 
Intelligence  Studii de securitate şi informaţii  16  

Total număr de locuri – învăţământ universitar - licență  168  
 

 

 

B. Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă; durata studiilor: 2 ani  
 

Nr. 

crt

.  
Instituţia de învăţământ/ specialitatea/ specializarea  

Locuri aprobate  

1.   Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Pitești – 21 locuri  
Armament și instalații de lansare  4  
Aparatură artileristică, sisteme de conducere a focului, stabilizatoare  4  
Auto  9  
Echipament de apărare chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară - CBRN  4  
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2.   Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare 
Cibernetică – Sibiu – 19 locuri  

Tehnică de comunicaţii  4  
Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică  4  
Operare şi mentenanţă echipamente informatice  4  
Administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ informatică  4  
Operare şi mentenanţă echipamente de comunicații  3  

3.     Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian 
Vuia” – Boboc – 13 locuri  

  

Aeronave și motoare de aviație  4  
Electromecanică și automatizare de bord de aviație  4  
Radioelectronică de bord de aviație  3  
Radiolocație  2  

  4.  Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu” – Constanța – 23 locuri  

  

Artilerie navală şi antiaeriană  2  
Timonier și tehnică de navigație navală  5  
Comunicații navale și observare semnalizare  6  
Motoare și mașini navale  5  
Motoare și instalații electrice navale  5  
5.       Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică – 16 locuri    
Construcții  10  
Intendență/Bucătari  6  

Total  92  

 

 

Recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N. care 
pregătesc personal pentru nevoile MAI se realizează în raport de domiciliu/reședința înscris/ă în cartea 
de identitate şi specialitatea pentru care optează candidatul, conform ofertei educaționale. 

 
Depunerea cererilor de înscriere  

Cererea tip de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune 
la unitatea de recrutare, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba – Compartimentul 
Management Resurse Umane şi Organizare, mun. Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, până la 
data de 24 mai 2021.   

 

 

Depunerea dosarelor de recrutare 
  
Dosarele de candidat se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba - Serviciul 

Resurse Umane, până la data de 15.06.2021. 

 
Condiţii legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor 

 
Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de Legea nr. 

80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele 
normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile MAI. 
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Suplimentar față de condițiile prevăzute mai sus, candidații recrutați pentru admiterea pe locurile 
MAI la alte instituții de învățământ trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice de recrutare şi selecție 
impuse de organizatori, după caz. 

 
Candidații pot avea obținui pentru o singură instituție de învățământ superior a MApN și o 

singură unitate de învățământ postliceal a MApN -  școală militară de maiștri militari și subofițeri, având 
în vedere data stabilită pentru susținerea probelor de cunoștințe/graficele de admitere. 

 
Candidații la Institutul Medico-Militar indică în cererea de înscriere, alături de titulatura 

instituției, şi centrul universitar pentru care optează – București (Universitatea de Medicină şi Farmacie 
"Carol Davila" din București) sau Târgu Mureș (Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureș). 

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ din structura 
Ministerului Apărării Naționale, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, 
candidații trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi 
completările ulterioare, următoarele condiții şi criterii specifice:  

a) să aibă cetățenia română şi domiciliul în România; 
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; 
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în 

care participă la concursul de admitere; 
f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; 
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerințelor de conduită admise şi 

practicate în societate; 
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; 
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; 
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
k) să nu fi desfășurat activități de politie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
l)  să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs; 
m)  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau   

implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară; 
n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu    

excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state 
membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ 
purtarea elevului; 

o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învăţământ. 
Verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de către 

structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne printr-o examinare medicală şi evaluare 
psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea 
pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea 
psihologică se susține înaintea examinării medicale. 

 Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverință care 
îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut şi promovat examenul de 
bacalaureat. 
 

                                     Condiții suplimentare 
 

Pentru dovedirea diferitelor aptitudini specifice sunt parcurse probe eliminatorii suplimentare, 
contra cost, de către: 

a) candidații la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, precum și candidații la 
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, specializarea aeronave și motoare de aviație, care se prezintă 
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pentru examinarea medicală specifică la Institutul National de Medicină Aeronautică şi Spațială „Gen. 
Dr. Aviator Victor Anastasiu” București; 

b) candidații la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” şi Școala Militară de Maiștri Militari a 
Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, care efectuează examinarea medicală specială la 
Centrul de Medicină Navală Constanţa, prin grija Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. 
Candidații vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obținerea avizului apt îmbarcare, o copie 
a fișei medicale, conformă cu originalul; 

Avizul eliberat de structurile specializate cu mențiunea apt/promovat se introduce în dosarul de 
recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la instituția de învățământ în vederea admiterii, 
în funcție de planificarea candidaților pentru susținerea acestor probe. 

 
CONSTITUIREA DOSARULUI DE CANDIDAT: 

 
Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) 

lit. b) din anexa 2 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările 
ulterioare, astfel:  

1. cererea de înscriere (conform Anexei nr. 1 ) şi CV (conform Anexei nr. 2 );  
2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor şi anume diploma de 

bacalaureat şi foaia matricolă (vor fi prezentate originalul documentelor în vederea certificării 
pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea 
/ se acceptă şi copiile legalizate *): 

- Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoțiile 
anterioare anului 2021- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în 
copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane 
care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate. 

- Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de 
bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoțiile anterioare anului 2021: atestatul 
de recunoaștere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în 
copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează 
recrutarea, se acceptă şi copie legalizată, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu 
aceasta, în traducere legalizată, foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată. 

3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau, altor 
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar 
certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează 
recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate; 

4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului 
de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate 
pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; 
se acceptă şi copiile legalizate; 

5. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform 
Anexelor nr. 3 și 4 ); 

6.  extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar; 
7. o fotografie color 9x12cm; 
8. două fotografii color 3/4 cm necesare confecționării legitimațiilor de concurs;  
9. adeverință eliberată de către medicul de familie, care  cuprinde antecedentele medicale personale 

semnificative și care atestă starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care 
candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției (conform Anexei nr. 5); 

10. avizul psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea, armelor și 
munițiilor letale sau neletale supuse autorizării emis cu cel mult 6  luni anterior derulării   
selecției de către un psiholog autorizat  pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în 
condițiile legii*;  

11. declarație de confirmare a cunoaşterii și acceptării condițiilor de recrutare (conform Anexei nr. 
6). 
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     *Avizul psihologic (acesta se introduce de compartimentul cu sarcini de recrutare); 
12. consimțământul informat (va fi pus la dispoziția candidaților cu ocazia înscrierii, în vederea 
completării acestuia și este anexat prezentului anunț în anexa nr.7 ) 

Modele cererilor-tip de înscriere la concurs şi al declaraţiei prin care confirmă luarea la 
cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi 
măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea 
verificărilor specifice sunt prevăzute în anexele prezentului anunț. 

 
EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ ȘI EXAMINAREA MEDICALĂ   

 
    Evaluarea psihologică a candidaților se va realiza în conformitate cu dispoziția directorului 

Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de I.J.J. Alba.  
Tabelul privind candidaţii programaţi la testare, data şi ora examinării, documentele şi materialele 

necesare, locul de desfăşurare al acesteia precum şi rezultatele testării vor fi afişate pe siteul 
www.jandarmeriaalba.ro, iar candidații se vor informa personal în vederea prezentării și susținerii 
examinării.  

 Candidaţii înscrişi au OBLIGAŢIA de a urmări site-ul respectiv şi de a se informa permanent 
cu privire la orice modificare adusă cu privire la admiterea 2021.  

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.  
 
Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 privind 

examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care 
formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de 
încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.  

Candidații depun la dosarul de recrutare o Adeverință medicală (compusă din două pagini), 
conform modelului anexat la prezentul anunț. Formularul adeverinței medicale se pune la dispoziția 
candidaților și cu ocazia înscrierii (sau se poate descărca de pe pagina de internet a Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Alba), se completează de către medicul de familie al candidatului și se depune de 
către candidat la unitatea de recrutare, urmând ca unitatea să procedeze conform Ordinului M.A.I. nr. 
105/2020.  

Pentru candidaţii care au fost declaraţi „Inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.  
 

Organizarea şi desfășurarea activităților de selecţie a candidaţilor în vederea participării la 
concursul de admitere 

 

 În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin următoarele probe, potrivit 
prevederilor legale în vigoare: 

a) evaluarea psihologică; 
b) examinarea medicală; 
Pentru anumite specialități este necesară obținerea unor avize medicale şi 

psihologice/psihotehnice suplimentare (auto, aviație, marină etc.). 
 

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialiști din cadrul unităţilor de 
recrutare, în conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit 
planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.  

 
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR! 

 Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au 
fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de 
desfăşurare) telefonic sau pe site-ul unității.  

http://www.jandarmeriaalba.ro/
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Susținerea probei de evaluare a performanței fizice  
 

(1) Probele eliminatorii se susțin la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 06 - 

11 iulie 2021, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, 
prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea carieră/instituții de învățământ/formare 
profesională.                                

(2) În vederea susținerii acestei probe, candidații vor avea asupra lor cartea de 
identitate/pașaportul şi echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței 
fizice, potrivit normelor şi baremelor prevăzute în Anexa nr. 31 la Ordinul MAI nr. 177/2016, ambele 
cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 

 
 

Probele de evaluare a cunoștințelor 

 
Candidații selecționați de MAI la instituțiile de învățământ ale MApN se înscriu la instituțiile de 

învățământ pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele 
solicitate de organizatori și participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite 
de acestea prin metodologiile/regulamentele proprii. 

 
Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie 

 
 Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii: 

a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet; 
b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie; 
c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.  
În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, 

candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află. 
 

Alte aspecte 

 
Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului 

școlar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ.     
         Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, 
conduce la neînmatriculare. 

 Pentru a fi înmatriculați în anul I de studii la instituțiile de învățământ superior, candidații declarați 
„admis” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanțat de la bugetul de stat, 
integral sau parțial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la 
instituția de învățământ o declarație din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la 
bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență. 

Absolvenții de liceu ai promoției 2021 nu au obligația depunerii declarației din care să rezulte că 
nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de 
licență. 

 
 

Selecția candidaților prin probele de verificare a cunoștințelor 

 
 Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite, după caz, în 
regulamentele/dispozițiile/metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs și aduse 
la cunoștința celor interesați prin site-ul  instituțiilor de învățământ.  
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 Mai multe informații/detalii despre sesiunea de admitere în instituțiile de învățământ ale celor 
două ministere, se pot accesa următoarele site-uri: 

◊ Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București – www.mta.ro, adresa: mun. București, 
bulevardul George Coșbuc nr. 81-83; 
◊ Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – www.armyacademy.ro, adresa mun. Sibiu, 

strada Revoluției nr. 3-5, jud. Sibiu;  
◊Institutul Medico-Militar București- www.immil.co.nf sau 
https://facebook.com/Institutul.Medico.Militar, adresa: mun. București, strada Institutul Medico-Militar 

nr. 3-5; 
◊ Academia Forțelor Aeriene „Henry Coandă” Brașov – www.afahc.ro, adresa: mun. Brașov, strada 
Mihai Viteazul nr. 160, jud. Brașov; 
◊ Academia Navală  „Mircea cel Bătrân” Constanţa – www.anmb.ro, adresa: mun. Constanţa, strada 
Fulgerului nr. 1, jud. Constanţa; 
◊ Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București – www.unap.ro, adresa: mun. București, 
Șoseaua Panduri nr. 68-72 ; 

◊ Academia Naţională de Informații „Mihai Viteazul” București – www.animv.ro, adresa: mun. 

București, Șoseaua Odăi, nr. 20, sector 1; 
◊ Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești – 
www.ncacademy.ro, adresa: mun. Pitești, strada Trivale, nr. 16bis, jud. Argeș;   
◊ Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și 
Apărare Cibernetică, Sibiu  - www.smcis.ro, adresa: municipiul Sibiu, B-dul Vasile Milea, nr. 1-5, jud. 

Sibiu; 

◊ Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” – 
www.smmmsfa.ro, adresa: localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, jud. Buzău; 
◊ Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, Constanţa – 
www.smmmfn.ro, adresa: mun. Constanţa, strada Dezrobirii nr. 80, jud. Constanţa. 
◊ Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică, București – www.sapl.ro, adresa: mun. 

București, Strada Crinului, nr. 2, sector 1. 
 

 Prezentul anunț are un număr de 7 anexe, astfel: 
 Anexa 1 - Cerere-tip de înscriere; 
 Anexa 2 - Curriculum vitae – model Europass 
 Anexa 3 - Îndrumar pentru completarea autobiografiei; 
 Anexa 4 - Tabelul nominal cu rudele şi soțul/soţia candidatului; 
 Anexa 5 - Adeverința medicală; 
 Anexa 6 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
 Anexa 7 - Consimțământul informat. 

 

Activitățile de recrutare se vor desfășura  cu respectarea tuturor regulilor în vigoare 

stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de 

COVID – 19 (distanțare social, portul măștii, dezinfectarea spațiilor, etc. ).    
              

Cei interesați se pot adresa la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba – 
Compartimentul Management Resurse Umane, municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 
18, până la data de 24 mai 2021, în intervalul orar 09.00 – 15.00.   

Tel. 0258/812318; 0258/810525 – interior 24535/24536/24571, www.jandarmeriaalba.ro.  Mult 
succes tuturor candidaților!  
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