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Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terstre „BASARAB I”, 
organizează miercuri, 31 iulie, de la ora 10.00, în Piaţa Vasile Milea din Piteşti, ceremonia de 
acordare a primului grad de maistru militar şi subofiţer şi numirea în funcţii a promoţiei 
„AUREL VLAICU 100”.  

Vor fi avansaţi 147 de absolvenţi ai Programului de studii postliceale cu durata de doi 
ani - formare maiştri militari (tancuri – 20, auto 23,  comunicaţii şi informatică - 46, 
construcții - 15, intendență - 43 ) şi  194 de absolvenţi ai Programului de studii postliceale cu 
durata de un an - formare subofiţeri ( infanterie - 19, poliţie militară - 12, auto – 39, artilerie şi 
rachete - 33,  comunicaţii şi informatică - 41, rachete şi artilerie A.A.- 15, geniu - 10, 

intendență - 15, apărare CBRN - 10.  Din totalul absolvenţilor, 28 sunt fete. 

În ultimi 17 ani de existenţă în Oraşul Lalelelor, Şcoala Militara de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” a format peste 12.000 de maiştri militari şi 
subofiţeri şi a perfecţionat pregătirea altor 3.000, pregătire a cărei calitate a fost apreciată pe 
plan naţional şi internaţional -  în teatrele de operaţii militare.  

La ceremonie va particip Ministrul Apărării Naţionale, reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale, parlamentari, comandanţi ai structurilor de apărare, ordine publică şi siguranţă 
din Argeş, foşti comandanţi ai şcolii, parteneri şi colaboratori ai acesteia, precum şi rude ale 
absolvenţilor.  

Reprezentanţii  mass – media care doresc să participe la ceremonie  vor fi aşteptaţi 
miercuri, 31 iulie, începând cu orele 09.45, în Piaţa Vasile Milea. 
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