
 
Şcoala Militară Basarab I şi-a sărbătorit absolvenţii! 
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Rudele şi prietenii militarilor care au absolvit ieri Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a 
Forţelor Terestre Basarab I, din Piteşti, au fost prezenţi ieri la ceremonia de acordare a primului grad. 
Festivitatea a fost încărcată de emoţii pentru toţi cei prezenţi. Momentul în care au putut să-i strîngă 
pe cei dragi în braţe, cu gradul pe umăr, a fost mult-aşteptat.   

 
Ieri, în prima parte a zilei au avut loc ceremonia de acordare a primului grad de maistru militar şi 
subofiţer şi numirea în funcţii a absolvenţilor promoţiei 2016 - "Andrei Mureşanu - 200" la Şcoala 
Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre Basarab I, din Piteşti. Au primit gradul de 
maistru militar clasa a V-a 122 absolvenţi (băieţi şi 9 fete) ai Programului de studii postliceale cu 
durata de doi ani - formare maiştri militari, şi vor fi repartizaţi în Ministerul Apărării Naţionale 
absolvenţi (56 băieţi şi 5 fete), în Administraţia Naţională a Penitenciarelor  absolvenţi (24 băieţi şi 4 
fete), iar în Ministerul Afacerilor Interne 33 absolvenţi. Au primit gradul de sergent 304 absolvenţi 
(287 băieţi şi 17 fete) ai Programului de studii postliceale cu durata de un an - formare subofiţeri, şi 
vor fi repartizaţi în unităţi ale Forţelor Terestre Române, Comandamentului Logistic Întrunit şi ale 
Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii. 
"Ţin să felicit în primul rînd conducerea şcolii!" 

 
La ceremonie au participat locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre şi comandant al 
Componentei Operaţionale Terestre, general maior dr Ion Ungureanu, reprezentanţii administraţiei 
locale, subprefectul Emilian Dragnea, preşedintele CJ Argeş, Dan Manu, primarul Piteştiului, Cornel 
Ionică, directorul Muzeului Judeţean Argeş, Cornel Popescu, foşti şi actuali comandanţi ai structurilor 
de apărare, ordine publică şi siguranţă din judeţul Argeş şi din alte instituţii militare de învăţămînt, 
parteneri şi colaboratori ai instituţiei, precum şi rude ale absolvenţilor. "Şcoala Militară de Maiştri 
Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre Basarab I este o instituţie emblematică pentru judeţul Argeş, 
şi pentru asta ţin să felicit în primul rînd conducerea şcolii şi cadrele didactice. Cu această ocazie 
însă felicit, în mod cu totul special, absolvenţii, dar şi familiile lor, care i-au susţinut în tot acest timp. 
Le doresc tuturor multă sănătate şi succes în cariera pe care au ales-o!", le-a transmis Dan Manu, 
preşedinte Consiliul Judeţean Argeş. 

 


