
Departamente
ID Nume email Descriere Alte detalii

Dep. 1 

 Securitatea comunicaţiilor 

şi a serviciilor de 

tehnologia informaţiei

Desfăşoară activităţi din domeniul securităţii comunicaţiilor şi 

a serviciilor de tehnologia informaţiei, precum: 

- monitorizarea evenimentelor de securitate; 

- servicii de certificare digitală şi semnatură electronică; 

- servicii specifice unui furnizor de servicii Internet, servicii 

specifice domeniului TEMPEST (Telecommunications 

Electronics Material Protected From Emanating Spurious 

Transmissions)- de măsurare a emisiilor electromagnetice 

neintenționate, radiate și conduse cu activități de zonare 

TEMPEST a locațiilor și

evaluare TEMPEST a echipamentelor.

Responsabili cu practica cu practica în 

instituţie: 

       - Pavel Monica                                      

Functie: şef structură pregătire 

profesională

e-mail: formare@stsnet.ro

telefon: 0746.050.769

             021.20.22.427

Dep. 2
Operare şi exploatare 

servicii

Desfăşoară activităţi de operare şi gestionare servicii în 

domeniul apelurilor de urgenţă 112, precum:

- configurarea, administrarea şi operarea sistemelor 

informatice (de voce şi date)      de preluare, procesare şi 

dispecerizare a apelurilor de urgenţă;

- dezvoltarea şi integrarea de componente informatice (de 

voce şi date) de gestionare a apelurilor de urgenţă;

- administrarea bazelor de date asociate sistemelor 

informatice.

Responsabili cu practica cu practica în 

instituţie: 

       - Pavel Monica                                      

Functie: şef structură pregătire 

profesională

e-mail: formare@stsnet.ro

telefon: 0746.050.769

             0761.626.869

Dep. 3
Cercetare, proiectare, 

dezvoltare

Desfăşoară activităţi în domeniile  cercetării, proiectării, 

dezvoltării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii, precum:

-  proiectare reţele radio;

-  întocmire proiecte de instalare şi documentaţii tehnice 

pentru investiţii;

-  întocmire studii pentru avizare;

-  sisteme informaţionale geografice.

-  cercetare, dezvoltare, inovare în sisteme de comunicaţii şi 

informatice;

-  testare şi certificare echipamente de comunicaţii.

-  proiectare, dezvoltare platforme software;

-  proiectare, dezvoltare platforme hardware;

-  testare soluţii software şi hardware.

Responsabili cu practica cu practica în 

instituţie: 

       - Pavel Monica                                      

Functie: şef structură pregătire 

profesională

e-mail: formare@stsnet.ro

telefon: 0746.050.769

             0761.626.869

Dep. 4
Centre de date, sisteme si 

servicii informatice

Desfăşoară activităţi de aprofundare, administrare, dezvoltare 

, interacţionare cu echipamente IT&C de tip Enterprise 

(servere, stocare, reţelistică şi securitate) şi a tehnologiilor de 

automatizare şi orchestrare în Cloud (Kubernetes, Puppet, 

Chef, Ansible, SaltStack etc.),  precum:

- tehnologii OpenSource de nivel Enterpris;     

- sisteme de operare (Linux);

- servicii informatice (DNS, EMAIL, LDAP); 

- servere de aplicaţii; 

- baze de date (SQL şi noSQL) şi infrastructuri de tip BigData;

- servicii de virtualizare pe tehnologii Enterprise (VMware);

- Cloud OpenSource.

Responsabili cu practica cu practica în 

instituţie: 

       - Pavel Monica                                      

Functie: şef structură pregătire 

profesională

e-mail: formare@stsnet.ro

telefon: 0746.050.769

             0761.626.869

Dep. 5
Echipamente şi servicii de 

reţea

Desfăşoară activităţi de:

- administrare reţea comunicaţii mobile TETRA;

- administrare reţea voce-date în tehnologie WiMAX;

- servicii comunicaţii satelitare;

- servicii radiocomunicaţii pe unde scurte;

- administrare reţele de transport radioreleu;

- administrare reţele de transmisiuni şi de date.

Responsabili cu practica cu practica în 

instituţie: 

       - Pavel Monica                                      

Functie: şef structură pregătire 

profesională

e-mail: formare@stsnet.ro

telefon: 0746.050.769

             0761.626.869



Dep. 6
Echipamente şi servicii de 

acces

Desfăşoară activităţi de implementare proiecte tehnice acces 

reţele, instalare, punere în funcţiune şi mentenanţă 

echipamente acces, precum:

- asigurarea conexiunilor fizice de infrastructură cabluri de 

fibră optică şi  cupru;

- asigurarea legăturilor de comunicaţii video/ de voce/ de 

date, utilizând reţeaua de echipamente acces, aflată în 

administrare;

Responsabili cu practica cu practica în 

instituţie: 

       - Pavel Monica                                      

Functie: şef structură pregătire 

profesională

e-mail: formare@stsnet.ro

telefon: 0746.050.769

             0761.626.869

Dep. 7
Configurare, administrare 

şi operare sisteme şi reţele

Desfăşoară activităţi de monitorizare, operare şi configurarea 

serviciilor:

- Front Office sau Back Office network engineer;

- support engineer level 1-2.

Responsabili cu practica cu practica în 

instituţie: 

       - Pavel Monica                                      

Functie: şef structură pregătire 

profesională

e-mail: formare@stsnet.ro

telefon: 0746.050.769

             0761.626.869

Dep. 8 Tehnologia informaţiei

Desfăşoară activităţi de testare aplicaţii şi servicii, 

implementare sisteme şi aplicaţii, servicii de tehnologia 

informaţiei, precum:

   -  tehnologii Open Source;                

   -  aplicaţii şi servicii web (REST) în PHP, în care se 

utilizează framework-uri frontend şi backend (Laravel, VueJS, 

ReactJS, jQuery), baze de date PostgreSQL, iar pentru 

proiectarea rapoartelor se utilizează Jasper Reports.

   - aplicaţii pentru mobil (Android/iOS);

   - metodologia de dezvoltare software este Agile (SCRUM, 

Kanban).

Responsabili cu practica cu practica în 

instituţie: 

       - Pavel Monica                                      

Functie: şef structură pregătire 

profesională

e-mail: formare@stsnet.ro

telefon: 0746.050.769

             0761.626.869

Dep. 9
• 40 Departamente 

judeţene 

Desfăşoară activităţi specifice din  departamentele centrale 2, 

3, 5 și 6.

Responsabili cu practica cu practica în 

instituţie: 

       - Pavel Monica                                      

Functie: şef structură pregătire 

profesională

e-mail: formare@stsnet.ro

telefon: 0746.050.769

             0761.626.869



ID
Companie Localitate Departament Titlu Detalii

Număr 

locuri
Cerințe Beneficii si Facilități Alte precizări

1
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Bucureşti Departament 1

 Securitatea comunicaţiilor şi a serviciilor de 

tehnologia informaţiei
5

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

- certificat de 

competenţe în 

programare

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul central în 

Bucureşti, str. Spl. 

Independenţei nr. 323 A, 

sectorul 6;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

2
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Bucureşti Departament 2 Operare şi exploatare servicii 5

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul central în 

Bucureşti, str. Spl. 

Independenţei nr. 323 A, 

sectorul 6;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



3
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Bucureşti Departament 3 Cercetare, proiectare, dezvoltare 5

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

- certificat de 

competenţe în 

programare

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul central în 

Bucureşti, str. Spl. 

Independenţei nr. 323 A, 

sectorul 6;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

4
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Bucureşti Departament 4 Centre de date, sisteme si servicii informatice 5

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul central în 

Bucureşti, str. Spl. 

Independenţei nr. 323 A, 

sectorul 6;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



5
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Bucureşti Departament 5 Echipamente şi servicii de reţea 5

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul central în 

Bucureşti, str. Spl. 

Independenţei nr. 323 A, 

sectorul 6;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

6
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Bucureşti Departament 6 Echipamente şi servicii de acces 5

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul central în 

Bucureşti, str. Spl. 

Independenţei nr. 323 A, 

sectorul 6;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



7
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Bucureşti Departament 7

Configurare, administrare şi operare sisteme şi 

reţele
5

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul central în 

Bucureşti, str. Spl. 

Independenţei nr. 323 A, 

sectorul 6;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

8
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Bucureşti Departament 8 Tehnologia informaţiei 5

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

- certificat de 

competenţe în 

programare

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul central în 

Bucureşti, str. Spl. 

Independenţei nr. 323 A, 

sectorul 6;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



9
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Alba Departament judeţean Alba 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Alba Iulia;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

10
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Arad Departament judeţean Arad 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Arad;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



11
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Argeş Departament judeţean Argeş 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Pitești;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

12
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Bacău Departament judeţean Bacău 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Bacău;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



13
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Bihor Departament judeţean Bihor 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Bihor;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

14
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale

Bistriţa-

Năsăud
Departament judeţean Bistriţa-Năsăud 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Bistrița;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



15
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Botoşani Departament judeţean Botoşani 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Botoșani;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

16
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Braşov Departament judeţean Braşov 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Brașov;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



17
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Brăila Departament judeţean Brăila 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Brăila;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

18
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Buzău Departament judeţean Buzău 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Buzău;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



19
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Caraş-Severin Departament judeţean Caraş-Severin 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Reșița;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

20
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Călăraşi Departament judeţean Călăraşi 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Călărași;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



21
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Cluj Departament judeţean Cluj 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Cluj;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

22
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Constanţa Departament judeţean Constanţa 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Constanța;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



23
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Covasna Departament judeţean Covasna 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Sfântu 

Gheorghe;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

24
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Dâmboviţa Departament judeţean Dâmboviţa 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Târgoviște;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



25
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Dolj Departament judeţean Dolj 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Craiova;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

26
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Galaţi Departament judeţean Galaţi 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Galați;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



27
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Giurgiu Departament judeţean Giurgiu 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Giurgiu;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

28
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Gorj Departament judeţean Gorj 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Târgu Jiu;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



29
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Harghita Departament judeţean Harghita 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Miercurea 

Ciuc;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

30
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Hunedoara Departament judeţean Hunedoara 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Deva;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



31
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Ialomiţa Departament judeţean Ialomiţa 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Slobozia;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

32
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Iaşi Departament judeţean Iaşi 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Iași;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



33
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Maramureş Departament judeţean Maramureş 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Baia Mare;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

34
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Mehedinţi Departament judeţean Mehedinţi 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Drobeta-

Turnu Severin;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



35
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Mureş Departament judeţean Mureş 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Târgu 

Mureș;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

36
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Neamţ Departament judeţean Neamţ 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Piatra 

Neamț;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



37
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Olt Departament judeţean Olt 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Slatina;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

38
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Prahova Departament judeţean Prahova 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Ploiești;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



39
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Satu Mare Departament judeţean Satu Mare 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Satu Mare;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

40
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Sălaj Departament judeţean Sălaj 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Zalău;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



41
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Sibiu Departament judeţean Sibiu 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Sibiu;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

42
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Suceava Departament judeţean Suceava 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Suceava;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



43
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Teleorman Departament judeţean Teleorman 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Alexandria;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

44
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Timiş Departament judeţean Timiş 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Timișoara;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



45
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Tulcea Departament judeţean Tulcea 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Tulcea;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

46
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Vaslui Departament judeţean Vaslui 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Vaslui;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).



47
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Vâlcea Departament judeţean Vâlcea 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Râmnicu 

Vâlcea;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).

48
Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale
Vrancea Departament judeţean Vrancea 3

Solicitanții trebuie:

- să aibă cetăţenie 

română;

- să prezinte 

următoarele 

documente: 

        - CV-ul  în limba 

română ;

        - scrisoare de 

intenție;

 - documente privind 

rezultatele școlare din 

timpul studiilor 

universitare

- Acces la lucrul cu 

echipamente şi tehnologii 

moderne în domeniul IT&C

- Mediu de activitate ce 

favorizează dezvoltarea 

capacităţii de adaptare la 

cerinţele unui loc de muncă 

prin formarea abilităţilor 

practice specifice  

- Familiarizarea cu activitățile 

specifice desfășurate într-o 

instituție militară ca 

motivație și suport în a opta 

pentru o viitoare carieră 

militară 

- Desfășurarea stagiului de 

practică sub îndrumarea unor 

specialiști în domeniul IT&C

Locul de desfășurare al practicii: 

1. Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, cu sediul în Focșani;

2. online

Candidaţii trebuie să  trimită 

informaţiile legate de rezultatele 

şcolare şi scrisoarea de intenţie, 

care va cuprinde o scurtă 

descriere privind interesul 

pentru domeniu și motivul 

alegerii instituției pentru stagiul 

de practică,  la adresa: 

formare@stsnet.ro, iar selecția 

se va face pe baza interviului, 

rezultatelor şcolare şi 

certificărilor (după caz).


