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Criterii de recrutareCriterii de recrutareCriterii de recrutareCriterii de recrutareCriterii de recrutare

Pentru formarea pe filiera direct` a mai-
[trilor militari în activitate, candida]ii trebuie
s` îndeplineasc` urm`toarele criterii specifice:
 s` aib` vârsta de cel mult 28 de ani împlini]i
în anul organiz`rii concursului de admitere;
  s` fie absolven]i ai înv`]`mântului liceal,
militar sau civil, cu diplom` de bacalaureat, iar
în cazul în care sunt elevi în ultimul an, s` fac`
dovada promov`rii examenului de bacalaureat
pân` la data concursului de admitere.

Pentru formarea pe filiera direct` a sub-
ofi]erilor în activitate, candida]ii trebuie s` în-
deplineasc` urm`toarele criterii specifice:
  s` fie solda]i/grada]i profesioni[ti;  s` aib`
vârsta de cel mult 35 de ani împlini]i în anul
organiz`rii concursului de admitere;  s` fie
absolven]i ai înv`]`mântului liceal, cu diplom`
de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în
ultimul an, s` fac` dovada promov`rii examenu-
lui de bacalaureat pân` la data concursului de
admitere;  s` aib` cel pu]in trei ani vechime
în serviciu ca solda]i/grada]i profesioni[ti, calcu-
lat` de la data finaliz`rii programului de instruire
[i pân` la data începerii cursului de formare pe
filiera direct` a subofi]erilor în activitate;  s`
aib` în aprecierea de serviciu din ultimii trei
ani calificativul cel pu]in „Foarte bun”.

În func]ie de nevoile de încadrare cu subofi-
]eri în activitate, la armele sau serviciile [i specia-
lit`]ile militare pentru care nu sunt posibilit`]i
de recrutare din rândul solda]ilor/grada]ilor
profesioni[ti, candida]ii pot proveni [i din rândul
civililor din cadrul [i din afara Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale, absolven]i de înv`]`mânt
liceal, militar sau civil, cu diplom` de bacalau-
reat. Ace[tia trebuie s` aib` vârsta de cel mult
35 de ani, împlini]i în anul organiz`rii con-
cursului de admitere.

Recrutarea candida]ilor pentru formarea
pe filiera indirect` a subofi]erilor în activitate se
realizeaz` din rândul solda]ilor [i grada]ilor
profesioni[ti în activitate, subofi]erilor în rezerv`
sau al civililor din cadrul sau din afara Ministe-
rului Ap`r`rii Na]ionale.

Criteriile specifice de recrutare, pentru
formarea pe filiera indirect` a subofi]erilor

RECRUTAREA {I FORMAREA PROFESIONAL~
A MAI{TRILOR MILITARI {I A SUBOFI}ERILOR

Pentru a deveni solda]i [i grada]i profesio-
ni[ti, candida]ii trebuie s` îndeplineasc` urm`-
toarele criteriile specifice de recrutare:
 s` aib` vârsta între 18 ani, împlini]i pân` la
data începerii programului de instruire, [i cel
mult 46 de ani, împlini]i pân` la data finaliz`rii
programului de instruire, astfel încât s` poat`
încheia primul contract de angajare cu
durata de patru ani;  s` fie absolven]i cel
pu]in ai înv`]`mântului general obligatoriu, iar
în cazul în care sunt elevi în ultimul an, s` fac`
dovada absolvirii/promov`rii examenelor pân`
la data începerii programului de instruire;  
s` posede permis de conducere auto
categoriile B [i C – numai candida]ii care op-
teaz` pentru armele „auto”, „geniu” [i
„tancuri”;   s` fie de acord s` renun]e la gradul
dobândit anterior [i de]inut ca rezervist, dup`
angajarea în armat`;  s` de]in` diplom` de
absolvire a [colii sanitare postliceale – numai
candida]ii care opteaz  ̀pentru profesia de soldat
[i gradat profesionist în arma „avia]ie”,
specialitatea „înso]itor de bord – paramedic”.
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în activitate, a candida]ilor din rândul:  solda-
]ilor [i grada]ilor profesioni[ti:  s` aib` cel
mult vârsta de 45 de ani împlini]i la data acord`rii
gradului;  s` fie absolven]i ai înv`]`mântului
liceal cu diplom` de bacalaureat, iar în cazul în
care sunt elevi în ultimul an, s` fac` dovada
promov`rii examenului de bacalaureat pân` la
data concursului de admitere;  s` aib` studii/
competen]e profesionale corespunz`toare
armelor sau serviciilor [i specialit`]ilor militare
pentru care se organizeaz` cursul de formare,
conform reglement`rilor în vigoare;  pentru
serviciul medical – s` fie absolven]i ai înv`]`mân-
tului liceal sau postliceal de specialitate, cu
certificat/diplom` de absolvire a institu]iei de
înv`]`mânt sanitar, [i s` de]in` certificat de
membru al Ordinului Asisten]ilor Medicali [i
Moa[elor din România;   pentru serviciul
muzici militare – s` fie absolven]i ai înv`]`-
mântului liceal de profil;  s` aib` cel pu]in trei
ani vechime în serviciu ca solda]i/grada]i
profesioni[ti, calculat` de la data finaliz`rii
programului de instruire [i pân` la data începerii
cursului de formare pe filiera indirect` a
subofi]erilor în activitate;  s` fie confirma]i în
arma sau serviciul militar pentru care se
organizeaz` concursul de admitere la cursul
de formare pe filiera indirect` a subofi]erilor în
activitate (cu excep]ia candida]ilor pentru
armele „auto”, „geniu” [i „tancuri”, care tre-
buie s` posede permis de conducere catego-
riile B [i C, precum [i cei pentru serviciul muzici
militare);  s` aib` în aprecierea de serviciu
din ultimul an calificativul cel pu]in „Foarte
bun”;  subofi]erilor în rezerv`:  s` aib`
vârsta de cel mult 40 de ani împlini]i în anul
desf`[ur`rii concursului de admitere la cursul
de formare;  s` fie absolven]i ai înv`]`mântului
liceal cu diplom` de bacalaureat sau s` fac`
dovada promov`rii examenului de bacalaureat
pân` la data concursului de admitere;  s`
aib` studii/competen]e profesionale, cores-
punz`toare armelor sau serviciilor [i specia-
lit`]ilor militare pentru care se organizeaz`
cursul de formare;   pentru serviciul medical
– s` fie absolven]i ai înv`]`mântului liceal sau
postliceal de specialitate, cu certificat de

absolvire/de competen]` profesional` pentru
specialitatea de asistent medical generalist;
  pentru serviciul muzici militare – s` fie
absolven]i ai înv`]`mântului liceal de profil;
 candida]ii care opteaz` pentru armele „auto”,
„geniu” [i „tancuri” s` posede permis de
conducere auto categoriile B [i C;  civililor
din cadrul [i din afara Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale:  s` aib` vârsta de cel mult 40 de
ani împlini]i în anul desf`[ur`rii concursului
de admitere la cursul de formare;   s` fie
absolven]i ai înv`]`mântului liceal cu diplom`
de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în
ultimul an, s` fac` dovada promov`rii examenu-
lui de bacalaureat pân` la data concursului de
admitere;  pentru serviciul medical – s` fie
absolven]i ai înv`]`mântului liceal sau postliceal
de specialitate, cu certificat de absolvire/de
competen]` profesional` pentru specialitatea de
asistent medical generalist;  pentru serviciul
muzici militare – s` fie absolven]i ai înv`]`-
mântului liceal de profil;   s` aib` studii/com-
peten]e profesionale corespunz`toare armelor
sau serviciilor [i specialit`]ilor militare pentru
care se organizeaz` cursul de formare, conform
reglement`rilor în vigoare;  candida]ii care
opteaz` pentru armele „auto”, „geniu” [i
„tancuri” s` posede permis de conducere auto
categoriile B [i C.

FormareaFormareaFormareaFormareaFormarea
profesional` ini]ial`profesional` ini]ial`profesional` ini]ial`profesional` ini]ial`profesional` ini]ial`
Formarea pe filiera direct` a mai[trilor

militari [i a subofi]erilor în activitate se realizeaz`
prin parcurgerea [i finalizarea studiilor militare
postliceale, organizate [i desf`[urate în unit`]ile
de înv`]`mânt postliceal militar, conform regle-
ment`rilor în vigoare la nivel na]ional [i celor
specifice Ministerului Ap`r`rii Na]ionale.

Studiile pentru formarea pe filiera direct` a
mai[trilor militari în activitate au durata de doi
ani, iar cele pentru formarea pe filiera direct` a
subofi]erilor în activitate au durata de un an.
Acestea se finalizeaz` cu examen de competen]e
profesionale, cu acordarea gradului de maistru
militar clasa a V-a, respectiv sergent, a breve-
tului de maistru militar sau subofi]er, confirma-
rea în arm` [i numirea într-o func]ie cores-
punz`toare preg`tirii, în raport cu nevoile MApN
[i op]iunile individuale.

Formarea pe filiera indirect` a subofi]erilor
în activitate se realizeaz` prin parcurgerea [i
finalizarea Cursului de formare pe filiera
indirect` a subofi]erilor în activitate, organizat
[i desf`[urat în unit`]ile de înv`]`mânt post-
liceal militar, potrivit nevoilor MApN [i în
conformitate cu normele specifice, pentru
armele sau serviciile [i specialit`]ile militare
pentru care exist` un deficit major de personal
[i/sau nu se asigur` preg`tirea în cadrul
ministerului. Durata cursului de formare pe
filiera indirect` a subofi]erilor în activitate este
de pân` la nou` luni, în func]ie de arma sau
serviciul [i specialitatea militar` pentru care se
preg`tesc cursan]ii.

În func]ie de nevoile de încadrare a unit`-
]ilor militare, pentru asigurarea func]ionalit`]ii
[i operativit`]ii acestora, mai[trii militari în acti-
vitate pot proveni din rândul subofi]erilor în
activitate [i al mai[trilor militari în rezerv`, iar
subofi]erii în activitate pot proveni din rândul
subofi]erilor în rezerv`, al solda]ilor [i grada]ilor
profesioni[ti sau al civililor din cadrul ori din
afara MApN, chema]i în activitate, cu respec-
tarea cerin]elor de studii prev`zute de legisla]ia
na]ional` [i cea specific`.
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militari [i a subofi]erilor în activitate se realizeaz`
prin cursuri de carier  ̀[i prin alte programe, con-
form legisla]iei în vigoare.

Mai[trii militari [i subofi]erii în activitate
care particip` la concursul de admitere la un
curs de carier`, conform prevederilor Ghidului
carierei militare, trebuie s` îndeplinesc`
cumulativ urm`toarele criterii generale:  s`
fie evalua]i prin aprecierile de serviciu cu
calificativele prev`zute de lege pentru înainta-
rea în gradul urm`tor;  s` fie propu[i de c`tre
comandan]i/[efi prin aprecierile de serviciu.

Cursurile de carier` necesare mai[trilor
militari [i subofi]erilor în activitate pentru
înaintarea în grad, duratele lor [i criteriile
specifice de participare la selec]ie sunt prev`-
zute în anexa nr. 11 la Instruc]iunile privind
recrutarea, selec]ia, formarea profesio-
nal` [i evolu]ia în cariera militar` în
Armata României.

RECRUTAREA CANDIDA}ILOR {I  FORMAREA PROFESIONAL~
A SOLDA}ILOR {I GRADA}ILOR PROFESIONI{TI

În func]ie de necesarul de încadrare a  MApN,
pentru anumite arme sau servicii [i specialit`]i
militare, criteriile de recrutare pentru corpul
solda]ilor [i grada]ilor profesioni[ti pot fi completate
cu criterii suplimentare, la ini]iativa sau cu avizul
Direc]iei management resurse umane.

Formarea profesional` ini]ial` a solda]ilor
[i a grada]ilor profesioni[ti se realizeaz` prin
parcurgerea [i finalizarea programelor desf`-
[urate în acest scop, \n centrele de instruire/
unit`]ile de instruc]ie ale categoriilor de for]e
ale armatei, potrivit legii [i actelor normative
specifice.

Planificarea, organizarea [i desf`[urarea
programelor sunt stabilite [i aprobate de c`tre
[efii statelor majore ale categoriilor de for]e ale
armatei/comandan]ii comandamentelor de
arm`, cu avizul [efului Direc]iei instruc]ie [i
doctrin` a Statului Major General. Ele sunt
proiectate în sistem modular de c`tre [colile de
aplica]ie/centrele de preg`tire/unit`]ile de
instruc]ie specifice armelor sau serviciilor [i
specialit`]ilor militare.

Programele au durata de 2-5 luni, în func]ie
de preg`tirea militar` anterioar` a candida]ilor
[i de specificul armei sau serviciului [i specia-
lit`]ii militare, [i cuprind urm`toarele module:
modulul instruirii individuale, axat pe preg`-
tirea militar` general` [i tactic`, în vederea
form`rii deprinderilor individuale necesare
protec]iei individuale, ducerii luptei [i mânuirii
armamentului/echipamentului individual din
dotare; modulul perfec]ion`rii instruirii de
specialitate, axat pe preg`tirea militar` de
specialitate, specific` armelor sau serviciilor [i
specialit`]ilor militare. Programele se fina-
lizeaz` cu acordarea certificatului de absolvire,
care constituie baza confirm`rii în arm`, [i
repartizarea în prima func]ie.

Formarea profesional` continu` a
solda]ilor [i a grada]ilor profesioni[ti se rea-
lizeaz` prin cursuri de perfec]ionare/spe-
cializare, stagii de instruire [i ac]iuni în teatrele
de opera]ii.

Grada]ii profesioni[ti cu gradul de frunta[
pot urma cursul de perfec]ionare necesar

promov`rii în gradul de caporal clasa a III-a [i
încadr`rii în func]ii prev`zute cu acest grad.
Selec]ia în vederea frecvent`rii acestui curs
de perfec]ionare se face în raport cu califi-
cativele ob]inute în aprecierile de serviciu,
vechimea în serviciu, vechimea în grad [i
poten]ialul de a îndeplini o func]ie prev`zut`
cu gradul de caporal clasa a III-a.

Solda]ii [i grada]ii profesioni[ti particip`
la selec]ia organizat` pentru trimiterea la
studii specifice acestei categorii de personal
militar, în ]ar` [i în str`in`tate, conform
ordinelor [i dispozi]iilor în vigoare aplicabile
cadrelor militare. Acelora care au absolvit
forme de preg`tire în str`in`tate li se echiva-
leaz` studiile absolvite cu studii similare din
]ar`, în condi]iile legii.

Indiferent de gradul pe care îl au, solda]ii
[i grada]ii profesioni[ti  pot s` urmeze cursul
pentru formarea deprinderilor de baz` de
comand`/cursul de formare pe filiera
direct` sau indirect` a subofi]erilor în
activitate, dac` îndeplinesc criteriile de
recrutare [i selec]ionare.
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