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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 19 ani de existenţă în această 

formă peste 12.500 de maiştri militari şi subofiţeri şi perfecţionând pregătirea altor 3.700. 

Pentru anul de învăţământ 2015-2016, oferta educaţională a Şcolii Militare de 

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

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

189 maiştri militari pentru 10 specialităţi, astfel: 

- 134 maiştri militari pentru Ministerul Apărării Naţionale dintre care 9 fete   

(un număr de 30 de locuri sunt alocate absolvenţilor colegiilor militare liceale); 

- 17 maiştri militari  pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor;  

- 38 maiştri militari  pentru Ministerul Afacerilor Interne. 

           2. Prin „Programul de studii postliceale, cu durata de 1 an” un număr de 383 

subofiţeri pentru 18 specialităţi din cadrul Ministerul Apărării Naţionale, dintre care 38 fete.    

       Recrutarea se va face la Centrele Militare Zonale şi Centrele Militare Judeţene: 

            a)   pentru maiştri militari până la data de 01.04.2015; 

            b)   pentru subofiţeri până la data de 19.06.2015. 

  Admitere în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I”: 

a) pentru subofiţeri în perioada 09-13.08.2015 

b) pentru maiştri militari în perioada 18-21.08.2015 

Prin programele de studii acreditate instituţia şcolarizează  aproximativ 35 % din 

totalul elevilor şi studenţilor militari ce se vor forma începând cu anul şcolar 2015-2016.  

Accesul la pregătire în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor 

Terestre „BASARAB I” este nediscriminatoriu, indiferent de condiţia socială şi materială, sex, 

rasă, naţionalitate şi apartenenţă religioasă, pentru toţi tinerii care îndeplinesc criteriile de 

recrutare şi de selecţie stabilite de către Ministerul Apărării Naţionale şi sunt declaraţi „admis” la 

concursurile de admitere. 

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, respectiv prin numărul calificărilor profesionale 

acreditate. 

Totodată, aceasta oferă absolvenţilor certificatul de calificare profesională-nivel 5 şi 

suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.   
Detalii suplimentare vor fi solicitate de la sediile Centrelor Militare Zonale şi Centrele 

Militare Judeţene precum şi de pe site-ul şcolii www.ncoacademy.ro.  
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