
 

 

 

Sărbătorirea Zile Forţelor Terestre şi activităţile din Programul 

,,Şcoala Altfel” desfăşurate în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 

Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” 

                      

Activităţile prilejuite de sărbătorirea zile de 23 aprilie, Ziua  Forţelor Terestre, se 

desfăşoară  în acelaşi timp cu Programul Naţional „Şcoala altfel ” prilej deosebit de bun de a 

prezenta instituţia dar şi de al sărbători pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de 

biruinţă, patronul spiritual al Forţelor Terestre. 

In această perioadă, respectiv 18-23 aprilie 2016, se vor desfăşura activităţi cultural 

artistice, sportive şi de promovare a carierei militare, după cum urmează: 

- în perioada 18-23 aprilie 2016, se vor desfăşura Competiţiile sportive şi aplicativ 

militare pentru instituţiile militare de învăţământ care vor cuprinde probe de nataţie, 

atletism şi concursuri specific militare, activităţi ce se vor desfăşura la Bazinul 

Olimpic, Stadionul Municipal Piteşti şi poligonul Bascov;    

- în zilele de 20 şi 21 aprilie 2016 începând cu ora 09.00, vor avea loc în şcoală 

activităţi specifice programului „Şcoala altfel”, la care au anunţat prezenţa un 

număr de 19 instituţii de învăţământ atât din  municipiul Piteşti dar şi din  

localităţile învecinate, cu aproximativ 600 de elevi; 

- în ziua de 22 aprilie 2016 cu ocazia Zile Forţelor Terestre, şcoala va participa la 

activitatea  intitulată „Armata Română – tradiţie şi modernitate ” la  Muzeul 

Judeţean Argeş cu un stand de prezentarea a ofertei educaţionale pentru anul de 

învăţământ 2016-2017; 

-  în ziua de 23 aprilie 2016, începând cu ora 08.00,  la Biserica militară de 

garnizoană se va desfăşura Slujba  religioasă închinată patronului spiritual al 

Forţelor Terestre ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe” purtătorul de biruinţă.  

Forţele Terestre de astăzi sunt rezultatul proceselor complexe care i-au determinat 

evoluţia în contextul unei permanente deveniri istorice şi sociale, însumând jertfa 

înaintaşilor şi spiritul de sacrificiu al contemporanilor spre împlinirea destinului generaţiilor de 

mâine. 

Jurnaliştii care doresc să participe la activitate  vor fi  aşteptaţi la sediul Şcolii Militare 

de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” (Strada Trivale nr 16), în 

zilele de 20 şi 21 aprilie începând cu ora 08.50.  

Persoana de contact Mr. Bunescu Cătălin tel. 074576962. 
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