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Expeditor : Centrul  Militar  Judeţean Bacău 
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:  

 

  Rog aveţi amabilitatea de a dispune publicarea/difuzarea în ziarul/pe postul dumneavoastră, 

în limita spaţiului disponibil, a următorului comunicat de presă, din partea Centrului militar judeţean 

Bacău: 

 Centrul militar judeţean Bacău vă informează că  procesul de recrutare a rezerviştilor 

voluntari ai Armatei României, pentru anul 2018, se desfăşoară până la data de  08 iunie, cu 

activităţile de selecţionare a candidaţilor care doresc să încadreze funcţii de ofiţeri, maiştri militari, 

subofiţeri, soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari. 

 Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii se vor prezenta la sediul 

Centrului militar judeţean Bacău  pentru a completa o cerere. La prezentarea la centrul militar, 

candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare şi selecţie 

a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susţină probele de selecţie, 

unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de 

instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială (dacă este cazul). 

            De asemenea, candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte 

exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile şi specialităţile militare pentru care 

aceştia prezintă aptitudini. 

             Informaţii referitoare despre conţinutul dosarului, numărul de locuri şi alte date necesare se 

pot obţine la sediul Centrului militar judeţean Bacău, situat în strada Mihai Eminescu, nr. 25 D, 

zilnic de luni până vineri între orele 08.00-16.00, telefon 0234512913, interior  115.  

 

  

p.COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN BACĂU 
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