
 

 

Nr.1  

28 ianuarie  2016  

 

Oferta educaţională a Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor 

Terestre “BASARAB I” 

  

 

 Ministrul apărării naţionale, a aprobat planul de şcolarizare în unităţile şi instituţiile 

militare de învăţământ, pentru anul 2016-2017. Oferta educaţională a Şcolii Militare de 

Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “BASARAB I” este următoarea:  

 Prin „Programul de studii postliceale, cu durata de 2 ani”, se vor forma un număr de 

297 maiştri militari, pentru 12 specialităţi militare, corespunzător unui număr de şapte 

calificări profesionale acreditate în baza Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice, astfel: 

- 204 maiştri militari pentru Ministerul Apărării Naţionale; 

- 86 maiştri militari  pentru Ministerul Afacerilor Interne; 

- 7 maiştri militari  pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  

 Prin „Programul de studii postliceale, cu durata de 1 an” se vor forma 525 de 

subofiţeri, beneficiar Ministerul Apărării Naţionale, pentru 18 specialităţi militare, 

corespunzător unui număr de şapte calificări profesionale acreditate în baza Ordinului 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.    

*** 

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “BASARAB I”, 

este recunoscută la nivel naţional în învăţământul preuniversitar prin obţinerea atestatului 

privind nivelul calităţii educaţiei şi oferă absolvenţilor certificatul de calificare 

profesională-nivel 5 şi suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.  
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “BASARAB I”, 

este purtătoare a valorilor şi moştenirii cultural-educative a şcolilor de formare a maiştrilor 

militari şi subofiţerilor care au precedat-o, formând în ultimi 20 de ani, peste 12.870 de 

maiştri militari şi subofiţeri şi perfecţionând pregătirea altor 3.900. 

Pentru mai multe detalii puteţi consulta site-ul instituţiei la adresa 

www.ncoacademy.ro.  

Persoană de contact: Mr. Bunescu Cătălin telefon: 0745769622 
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