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INTRARE ^
Indicativ dosar

Doamnei/ Domnului Primar,

Urmare a bunei colaborări între Instituţia dumneavoastră şi Centrului Militar Zonal Braşov,
pentru buna informare a colectivului pe care îl conduceţi precum şi a membrilor comunităţii, vă
adresăm rugămintea de a informa personalul, prin mijloacele specifice despre activitatea pe care
Centrul Militar Zonal Braşov o desfăşoară în această perioadă.
Eşti o persoană dinamică, energică, vrei să ieşi din rutina de zi cu zi, eşti atras de cariera
şi activitatea militară?!)
Acum este momentul!
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MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE CONTINUĂ PROCESUL DE
RECRUTARE ŞI SELECŢIE A REZERVIŞTILOR VOLUNTARI ÎN ANUL 2018
Ministerul Apărării Naţionale, prin Centrul Militar Zonal Braşov, desfăşoară până la data de
08.06.2018, recrutarea candidaţilor care doresc să devină Soldat-gradat rezervist voluntar.
Candidaţii, cetăţeni români, pot fi bărbaţi sau femei, cu domiciliul în municipiul sau judeţul
Braşov, având vârsta de cel mult 51 de ani, cu sau fără pregătire militară, absolvenţi cel puţin al
învăţământului general obligatoriu (10 clase).
Pentru anul 2018, în judeţul Braşov sunt disponibile 101 posturi de Soldat-gradat rezervist
voluntar.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii se vor prezenta la sediul
Centrului Militar Zonal Braşov, str. Lungă, nr. 231, unde vor fi informaţi cu privire la etapele
procesului de recrutare şi selecţie, respectiv Unitatea Militară în care urmează să susţină probele de
selecţie, unitatea sanitară militară unde urmează să parcurgă examinarea medicală precum şi
Unitatea Militară/ Centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială.
Detalii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Militar Zonal din municipiul Braşov,
str. Lungă, nr.231, zilnic, între orele 08:00 - 16:00, telefon 0268 510466 sau 0268 510464, pentru a
obţine documentele necesare întocmirii dosarului şi detalii legate de etapele care sunt de parcurs.
Menţionăm că, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari, recrutaţi în baza Legii nr. 270/2015,
reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă faţă de cea a soldaţilor şi gradaţilor
profesionişti, care sunt recrutaţi în baza Legii nr. 384/2006 şi fac parte din rândul personalului
militar în activitate.

Cu stimă,

COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR ZONAL BRAŞOV
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