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

organizează vineri 31 iulie, începând cu ora 10.00, ceremonia de avansare a promoţiei 2015  
„REGELE FERDINAND - 150”.  

Vor primi gradele de maistru militar clasa a V-a 138 de absolvenţi ai Programului de 

studii postliceale cu durata de doi ani - formare maiştri militari; dintre aceştia, 52 vor fi 
repartizaţi în Ministerul Apărării Naţionale (46 băieţi şi 6 fete), 28 la Administraţia Naţională 
a Penitenciarelor (22 băieţi şi 6 fete) iar 58 în Ministerul Afacerilor Interne(54 băieţi şi 4 fete)  
.  

Vor primi gradele de sergent 238 absolvenţi ai Programului de studii postliceale cu 

durata de un an - formare subofiţeri (211 băieţi şi 19 fete), dintre aceştia 8 absolvenţi(7 băieţi 
şi 1 fată) sunt din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, aceştia fiind repartizaţi 
cu preponderenţă în unităţi ale Forţelor Terestre Române, dar şi în unităţi ale 
Comandamentului Logistic Întrunit, Direcţiei Generala de Informaţii, şi Comandamentului 
Comunicaţiilor şi Informaticii.  

La ceremonie vor  participa personalităţi din conducerea Ministrul Apărării Naţionale, 
a Statului Major General şi a Statul Major al Forţelor Terestre. Sunt invitaţi să participe   
parlamentarii de Argeş, liderii administraţiei locale municipale şi judeţene, foşti şi actuali 
comandanţi ai structurilor de apărare, ordine publică şi siguranţă din Argeş şi din alte instituţii 
militare de învăţământ, parteneri şi colaboratori ai instituţiei, precum şi rude ale absolvenţilor.  

Reprezentanţii  mass – media care doresc să participe la ceremonie  vor fi aşteptaţi 
vineri, 31 iulie, începând cu ora 09.30, în strada Trivale nr.16. 
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